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 -ידיא ןעגילָאמַא םנופ סענעצס .טג רעד

 .רעדליב יירד ןוא טקַא ןייא ןיא ,ןעבעל ןעש

 ,1887 האי ןיא ןעבירשעג





 :ןענױשרַאּפ יד

 ."ליח תשא ןיַאװ ,יצ נח ה וש

 ,רפס עדוי ַא ,ןַאמ רהא ,שר עה-ןבואר

 ,לעבייוו גנוו ַא ,רעטכַאט רעייז ,5 ע ט ע

 ,קושטנַאמרעגנוו רענוופ ַא ,םעדייא רעיז , ע ט א מ

 ,רבה ַא ס'לעטַאמ ,ליכשמ ַא ןַאמרעגנו ַא ,ןימינבד-יול

 ,ןבדש ַא דיאַא ,ןכ דש םול ש ב ר

 ,לעטדעטש ןופ בר רעד ,ע ק ר ַא ב ר

 .ןיציבר יד ,עביל-ע מורפ

 .לַאש רענירג ַא טימ דיא ַא ,רפוס ַא ,ה יר כז בר

 ,גוָוא ןווא טומ לעדיא גידוערהירַא ,ש מש רעד ?לעדיא

 .תודע ייווצ

 .ןעדריא ןינ מס א

 ם'ניא ?עטדעטש ןיילק ַא ןיא רָאפ טמוק עטכישעג יד

 ,טרעדנוה-רהָאי ןעגיראפ





 .רליב עטשרע סָאד

 ןעטלַא םעד ףווא ,טרילבעמ טושּפ ,רעמיצ ךילנהעוועג א ןיא

 ףיוא ,שיט ןעגיכעקערעיפ ןעסיורג א ויב טציז ,ןפוא ןעשידיא
 וד ןופ רפס ַא רעביא ׁש ר ע ה - | ב ו א ר לעקנעב ַא

 עבורה רעד ייב .טפעיטרעפ קרַאטש ,ם' רפס עגיטנייה
 ,תוריהמ סיורג טםומ קַאז ַא טייברא ןוא וצנח- הרש טציו
 סיפ ערהיא ייב ךיז טעשטַאק להַאװמווב ןעכליינק סָאד ןוא
 טקוק ןוא טייברא רעד ןיא טפעיטרעפ זיא יז ;דרע רעד ףווא
 ,רעגניפ ערהיא ןיא םורא ןעצנַאט סָאװ ,ךעלטערד יד ףיוא
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 | .שרעהיובואר ןא יצנח-הרש

 ,ייווצ ,סנייא ,(קָאז ןופ ךעלנווא יוד טלהעצ) י צ נ ח - ה רש
 ,ןיינ ,טכַא ,ןעבעיז ,סכעז ! שרעה-ןבואר ...ףניפ ,רעיפ ,יירד
 | | ! שרעה-ןבואר ...ןהעצ

 ?אה .(רפס םעד ןופ ןעגיוא יד ףיוא טביה) שרע ה ךןבואר

 לָאמ ןהעצ !ןײרַא ּפָאק ןיא ריד קַאה .י צ נ ח - ה ר ש
 .ןעפורנַא לָאמ ַא ךיז טסעוװ וד זיב ,ןעפור ךיד ןעמ ףרַאד

 לןעטרָאד ןיא עשזיסָאו .שרע ה-ןבואר

 ךיז טָאה רע ! טינ רָאג ? ןייז לָאז סָאװו .יצ נ ח - ה רשי
 ,ןעביײרטניירַא עגידעבעל ַא ךימ לָאז עמ ,םעדיינעג ן'טימ טדערעגנַא
 ,גונעג ןוא -- ןירַא דרע רעד ןיא ,ןויצ יאנוש

 וד טסעוו ךָאנ סָאװ !סעיינ א ,אש .ש רע היובוא ר
 ? ןעטכַארטסיוא דיז

 ? סיוא ךיז טכַארט ךיא ? ןעטכַארטסיױוא .י צ נ ח - ה רש
 סעדיינעג םעד טימ וד ? טכערענ זיא רעוו 4 שרעװדןבואר ,ָאיֵא
 ,ןעסירעגסיוא דרעוו רעוו !ךיא ?עקייטלוה ַא זיא רעוו ! םענייד
 ןיא גָאט ןעצנַאג ַא טריורפ רעוו ? ןערעוו רהיא טלָאז ןעסירעגסיוא
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 -- ?סייווניצנייא עַלַא ןערעוו רהיא טלָאז ןעריורפעגסיוא ,טיילק -

 יד ךיא ןיב ,סיּפע וצ טמוק עס זא ןוא !דיא ץלא !{ךיא ץלַא

 דובכ םענעש ַא !דרע רעד ןיא ךירק ,עװערַאה ,העג !עטכעלש
 ,רעייפ ן'פיוא רהיא טלָאז ןענערב ,ןעבעלרעד ךייא ןופ ךִיז ןעמ ןָאק

 טכאנ יװ גָאט זַא !םלוע לש ונובר ,םינּפ סָאד טנערב רימ יו

 ןיא ןעקשטַאּפ ןוא ךעלכיב ענעש יד רעביא ןעציז רָאנ ןעמ טסייוו

 יו ,רימ ףיוא ןעמ טקוק ,קרַאמ ןופ םוק ךיא זַא ןוא ! ןעטעזַאג יד

 טעקשוש עמ ןוא ,בייוו םעד טימ ךיז טע'דוס עמ ןוא ,טנוה םעד ףיוא

 ביז רע טעקשוש סָאװ ...ושדושיוש ,ושדושדוש -- רהיא טימ דיז

 ןופ טדער רע זַא ,טינ סייוו ךיא ,טסניימ וד ?ַאה ?רהיא טימ

 ראפ ַאד זיא תודוס רַאפ סָאװ ? טינ רעה ךיא ,ארומ טסָאה ?רימ

 וצ םעדייא ןייַא ךיז טָאה סָאװ ,ךיד נערפ ךיא ?רענעיווש ַא

 טימ) !שרעה-ןבואר ? שרעה-ןבואר ?רענעיווש ַא ןופ ןעטלַאהעב

 ! שרע-עה-ןבואר ,(שטעווק ַא

 ? ַאה ,(ףיוא ךיז טּפַאח) ש ר עה :ןבואר

 ,דער ןוא דער דיא ! חומ ןיא ריד קַאה .י צ נ ח - ה רש

 ךיילג ,"טעקַאה, ןוא "טעקַאה, רע ןוא ,גידנעדער טצעז-עצ רעוו

 טולב ןיימ ,טצַאלּפ-עצ לַאג ןיימ דרעוו רימ ןיא !טליב טנוקה ַא יו

 טימ ְךיִזו טציז רע ןוא -- ּפירקָא ןייַא יו ,ןעדָאזעג-רעביא דרעוו

 עקווַאה ךדיא ןוא ,ךעל'םירפס יד רעביא רעבעל ןוא גנול ןעטַאלג ַא

 זענעז דעל'םירפס יד ,םינּפַא ? סָאװ וד טסייוו רעמָאט ,עקוואה ןוא
 ןייד ןעצנַאג ןיא ךָאד זיא סָאד ?בייוו ם'נופ רערעייהט ריד ייב

 טגרַאװ רעוו ! יצנח-הרש--?דירַאי ַא ףיוא טרהָאּפ רעוו ןוא !  תוימ

 וד טסלָאז ןעגרַאװרעד ,גָאט ןעצנאג א רַאפ ילפָאטרַאק-ַא טימ דיז

 ,ןעביוהנַא םהיא לָא/ס !יצנח-הרש -- ?טָאג רעבעיל ,ןערעוו

 לָאז ןענערב ,רענייז םעדיינעג רענעש רעד סָאװ ,זערהַא ,רעגיײטשַא

 ךיז טגיוב) ! שרעהדזבואר ...ןעטעזַאג יד ףיוא ךימ טעקשטַאּפ ,רע

 !שרעהדבואר !שרעהדבואר .(ןוורא רעהיוא ןיא ,םחיא וצ ןָא

 ! שרעה-זבואר
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 ?אה ? אה .(רפס ם'נופ ּפָא ךיז טסײר) ש ר ע ה-ןבוא ר
 | ? ַאה

 ריד קַאה -- ןעקַאה ַא לעסיבַא ןֵא קוק .י צ נ ח - ה ר ש
 דער םענייד םעדיינעג ם'נופ ,טישכת ןייד ןופ דער ךיא ! חומ ןיא
 ! ןערעוו רע לָאז טּפאחרעפ ,ךדיא

 טָאה סאו ? םהיא וצ וד טסָאה סָאװ ,ש רע ה :-ן1 בוא ר
 | ? ןָאהטעג ריד רע

 רימ רע לָאז ,טלָאװעג וד טסַאה ,סָאװ .י צ נ ח - ה ר ש
 -אב רע סָאװ ,סָאד גונעג ןיא'ס ?ןענַאלש ךימ לָאז רע ?ןוחט
 !ןעטעזַאג יד ףיוא ךימ טביירש

 -אב רע ןַא ,טגָאזעג ריד טָאה רעו .ש ר ע ה :ן בוא ר
 ? ןעטעזַאנ יד ףיוא ךיד טביירש

 -האל ייב טכַאנ יוװ גָאט רע טניל ןעד סָאװו .יצ נח-הרש
 -םיונעצ ? רעטעלב עֶלַא ןיא טביירש סָאװ ,?עמעדיינעג ס'יסָאװד
 עמ רָאנ ןוא ,רעביירש א ןַאטאלראש ַא טימ ךיז םעינַאּפמַאקעג
 ,ךימ טהעזרעד עמ ןא ןוא ,דיז טעשטָאהַאר עמ רָאנ ןוא ,טכאל
 -לב רַאפ ןערעוו ייז ןעלַאז םורק ןוא םוטש ,טמוטשנַא ןעמ דרעוו
 : ! לארשי

 ,טסיזמוא ךיז טסעּפעשט וד ,ןעבעלכ .שרעהיןובואר
 ,רימ ףיוא רהֶאי אזא !דלָאנ ַא ןַאמרעגנוי ַא ןיא ?לעטַאמ

 !ןעדייב ךייא ףיוא רהָאי ַאזַא ,ןמָא .יצ נג ח - ה רש
 טוג ןַאק סָאװ ,ןַאמרעגני ַא יא רע .ש רע הין בוא ר

 ...ןוא ...ןוא ,..ןוא ,ןעביירש ןוא ,ןענעייל ןוא ,ןענרעל
 ןעבאה טינ ףרַאד ךדיא ,., ! ןוא ,..ןוא ...ןוא ,י צ נ ח - ה ר ש

 ! ןעּפַאילַאב !ןעביירשאב דימ לָאז סָאװ ,רעביירש ןייק |
 טינ ךיד טָאה רע ,ּפָא ךיז עּפעשט ,ש ר ע ה-יןב ווא ר

 !זעניז ןיא וליפא
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 טינ רשפא םהיא טהעטש עס !{זיא סָאװ .י צ נ ח - ח ר ש |

 ןוא לעיפוצ ןעק סָאװ ,םערייא ןייַא תורּפכ ףיוא ףרַאד דיא ?ןָא

 ! לעיפוצ טסייוו ןוא ?עיפוצ טהעטשראפ

 זעק רע זַא ,דיד סע טרהַא עשזיסָאװ .ש ר ע ה -ןבנוא ר

 ?לעיפוצ טסייוו ןוא לעיפוצ טהעטשראפ ןוא לעיפוצ

 -נֵא ךיז רע זאל :טינ ךימ טרחַא ןערהַא .יצ נ ח - הר ש

 תיוא דימ ןעקשטַאּפ טינ .הורוצ ןעזָאל ךדימ לָאז רע יבַא ! ןעדניצ

 ! ןעטעזַאג יד

 -שטַאּפ רע זַא ,טגָאזעג ריד טָאה רעװו .ש ר ע ה :ןבכבוא ר

 ? ןעטעזאג יד ףיוא ךיד טעק

 -האל ייב טכַאנ יו נָאט רע טוהט ןעד סָאװ .י צ ; ח - ה ר ש

 ףיוא טעקשטאּפ רע זַא ,ןעסייוו עֶלַא סָאװ ,?עמעדיינעג ס'יסָאװד

 ? ןעטעזַאנ יד ףיוא דיא ןיימ ,ךעלטעלבטיורק יד

 ֹוהִא השעמ ַא .(םילכ יד ןופ סיורַא ש ר ע ה -ן| בו א ר

 עמ ,ןעבעלכ ,הוצמ ַא ןעוועג יקַאט טלָאװ סע !ריד טימ קע ןייא

 .,ןעביירשאב טוג ןוא ,ןעטעזַאג יד ןיא ןעביירשאב יקַאט ךיד לָאז

 ! ןעגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ןעבַאה טסלָאז וד זַא ױזַא

 רהיא טעװ זעבעלרעד טינ ,(סעב ראפ טיור) י צ נ ח - ה ר ש

 .(גויפ ַא רעטנוא םהיא טגָאוט) ! הנתמ ַא ריד ַאנ !עדייב סָאד

 רעטנוא רפס םעד טמענ) !דנוזעג סע .ש ר ע ה - ן בו א ר

 ןערעדנַא ם'נופ .ריהט רעד טימ ץעז ַא טוהט ,קעװַא טהעג ןוא דנַאה רעד

 .(ל ע ט ע ןיורַא טפיול רדח

2 

 .לעטע ןא יצנח:-הרש

 ןיא ױזַא עטַאט רעד זיא סָאװ .(ןעקָארשעגרעביא) 5 ע ט ע

 ? סעכ
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 וד !רהָאי רעצרַאװש רעד םהיא טסייוו .י צ נג ח - ה ר ש

 ןייד יאמל ,ןערייל טינ ליװ רע ?ןהכ םעד ,טינ םהיא טסנעק

 ,ןַאטַאלרַאש םעד טימ תחא-שפנ זיא לעטַאמ

 ? ןַאטַאלרַאש רעסַאו טיפ .5 ע טע

 טימ ,פעמעריינעג ס'יסאווד-חאל טימ טָא .י צ נ ח - ה ר ש

 .ןע'נימינב-יול

 ? ןַאטַאלרַאש ַא ןימינב-יול זיא סָאװ טימ .5 ע ט ע

 רעד ,טינ ליוו רע ? סָאװ טימ ,סייוו דיא .י צ נ ח - ה ר ש

 ,לזמ"םילש א טימ טנַאקַאב ןייז לָאז ןַאמ ןייד זַא ,רענייד עטַאט

 -עזַאנ יד ףיוא טביירש ,ךדעלטעלבטיורק יד ףיוא טעקשטַאּפ סָאװ

 יד סָאװ ,רענייד עטַאט רעד ,ןעדייל טינ ?יוו רע ...ךיא ןיימ ןעט

 .ןַאמ ןייד ןוא ךיד ,ליומ ןיא ךיד טלַאה טדָאטש

 ?ןעלטאמ ןיימ .5 ע ט ע

 ןייד זיא ,וד טסניימ ,סָאװ ! ןעלטַאמ ןייד .יצ נח -הרש
 .עֶלַא טימ ךיילג סָאדו-רשב ַא ??עטָאמ

 ?ןעלטַאמ ןיימ ףיוא ןעמ טגָאז עשז-סאו .5 ע טע

 ! ןעגָאז ןַאק טדָאטש ַא סָאװ ...טגָאז עמ .י צ נ ח - ה רש
 טשינ ןיסַאװד-האל ייב טכַאנ יװ גָאט טניל רע זַא ,טסעומש עמ

 .שרעדנַא ןעצימע בעילוצ יוװ ,םעדייא םעד כעילוצ יױזַא

 ? ןעמעוו בעילוצ ,לשמל ,(טגערעגפיוא 5 ע ט ע

 ייז טסייו ? ןעמעוו בעילוצ ,סייוו דא .י צ נ ח * ח ר ש .

 ! ןעמעֶלַא חור רעד

 -העגנידעל !ַאחיַאחיַאה ,(םעקרעשטשַאו טומ טכַאל 5 ע ט ע

 סָאװ טינ ןיוש ןעבָאה ! סעקינ'תוליכר ,סעקינטַאּפעטסוּפ ,סרע

 ! ןעטכַארטוצסיוא

 ןעבאה טנעוו ..אנח ַא זיא ,טגנילק עמ זַא .יצ נח" הר ש

 ..! ןעגיוא ןעבָאה ןעסַאנ ,ןערהיוא
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 יז סָאװ ,יד טא ? עמַאמ וד טסרעה .(ךיז רעסיוא) 9 ע ט ע/ -

 !טייז ַא ףיוא ליומ סָאד ןעלעטש ייז ךיז געמ ,דַאז ַאזַא ןעגָאז ןענַאק

 זעביולג ןענַאק טסלאז וד זַא ,עמַאמ ,ריד ףיוא רָאנ רימ זיא שודח ַא

 ..ןעלעטַאמ ןיימ ףיוא סעכלעזַא

 לעסיבַא םהיא טהיצראפ יז יו ,רָאנ העז .י צ נ ח - ה ר ש

 טרָאד זיא סָאװ ! עליעטדַאמ !ע 9 ע ט ַא מט :עלעקירטש ַא ףיוא

 "כָאט ,ריד ךַאנ סיוא יקַאט טחעג .רע זַא ,טסניימ וד ? סעכלעזַא

 ?םהיא דָאנ וד יו ױזַא ,רעט

 -ַאמ ,תועט ןעסיורג ַא םהיא ןיא טסָאה וד ,עמַאמ .5 ע ט ע

 ..זיא רע ! טינ םהיא טסנעק וד !עמ

 ןופ רהעמ וד טסייוו ,סָאד טסייה ?ױזַא .יצנח-יהרוש

 סָאװ ַאטינ !עמַאמ רעד העוו ןוא דֶא זַא !ןערהַאי עטוג ?רימ

 יד ןיא יז !רימ ןופ רהעמ טסייוו רעטכָאט ןייפ { ןעדער וצ

 רעד ןיב ךיא !טינ ראג סייוו ךיא רָאנ ! סעלַא טסייוו יז ! המכח

 ..! המהב יד ןיב ךיא { ררַאנ

 ַאזַא זַא ,רָאנ גָאז ףיא ?עמַאמ ,ןעד טגָאז רעװ .5 ע טע

 ...לעטָאמ ןיימ יװ ,זנַאמרעגנוי

 ? ונ ,(םָאקַאבדַאּפ דנעה יד טמענ) י צ ג'ח - הר ש

 "סיוא ןעמ ףרַאד ,לעטַאמ ןיימ יו ,ןַאמרעגנוי ַאזַא .לעטע

 יייןעניפעג טשינ ןעמ טעוװ ,טלעוו עצנַאג יד ןערהַאפ

 ! ַאחדַאחיַאחיַאחיַאחדַאח .(ךיז טעשטַאק) י צ ) ח * ה ר ש

 בילג הנ ?ָאיֵא ?טדערעגנייא ױזַא ךיד ר ע טָאה סָאד ?ױזַא

 "ַאה-ַאח ? ךיוא ןערָאװשעג רשפא ריד טָאה רע ! רעטכַאט ,םהיא

 טרהיפ ,טביולגעגנייא לעיפוצ ?עסיבַא םהיא זיא דיז טסָאה ! אח-אח

 יו ,זעקוקוצ ױזַא םהיא ֹוצ ךיז טסלאז וד ןעוו ,זָאנ רעד ייב ךיד רע

 ךיא סָאװ ,סָאד ןהעזעג דיוא רשפא וד טסלָאװ ,וצ ךדיז קוק ךיא

 | ,העז

 . ?עמַאמ ,סעכלעזַא םהיא ףיוא וד טסהעז סָאװ .5עטע

= 



 17 טג רעד

 !ןעהעז טינ רענייק טלָאװ יאולה ? העז דיא .יצ נחיהרש
 | !ןיוש טהעז עמ

 ?טהעז רעװ ?ןעמ טהעז סָאו .(ןעקַארשרעד ? ע ט ע
 א ? ןעהעזעג ןעמ טָאה סאוו

 ףענייק סָאװ ,סָאד ןעהעזעג טָאה עמ .י צ 3 ח - ה ר ש
 .ןעהעז טינ ףרַאד

 ףךיא !וינעבויל !{וינעצרַאה !וינעמַאמ .(טכָאקעצ) ? ע ט ע
 ? ןעהעזעג ןעמ טָאה סָאװ ,רימ גָאז ,ךיד טעב

 ריד לָאז ךיא זַא ,יקַאט וד טסליו ?ױזַא .י צ ) ח - ח ר ש

 -נַא ריד ועזַאֹל !רענייד עמַאמ רעד רַאפ דובכ רענעש ַא ? ןעגָאז
 ! עניימ רעטכַאט ,ןעגָאז ערעד

 טעב ךיא !עמַאמ ,ךימ טסעשטומ ֹוד ,(טנייו) ל ע ט ע
 ףיא !טרָאװ בלַאה ַא שטָאח ,טרָאװ ןייא שטָאח רימ גָאז ,ךיד
 | !וינ'המשנ }{ ינעצרַאה !וינעמַאמ ,ךיד טעב

 סאוו ? סָאװ ,ןעגָאז ריד ףיא לָאז סָאװ .י צ נ ח - ה ר ש

 ,ןענָאז ריד רע ןָאל ,העג ?רימ וצ טעּפעשטעגוצ ךדיִז וד טסָאה

 ?זענעװַאד ז'כָאנ גָאט עלַא רע טהעג ןיהואוו

 -האל וצ ,ןימינב-יל וצ ?ןיהואוו טסייה סָאװ .  ע ט ע
 ...ןעטעזַאג ןענעייל ,ןעמַאזוצ ייז ןענרעל טרָאד ;םעדייא ס'יסָאװד

 טָאה רעוו ?יקַאט ױזַא !ַאחזַאחַאח .'י צ נ) ח * ה ר ש

 -ַאג טנעייל עמ ןוא םענייאניא טרָאד טנערעל עמ 4 טגָאזעג ריד
 !?עטעז

 ,עמַאמ ,גָאז ,הברדא ?ייז ןעוחט ןעד עשז סָאװ .ל ע טש
 ! ןעסיוו ךיוא ךיא םִאָל

 העג ףיא ?ןעסיוו ףיא לָאז ןענַאװ ןופ ,י* צ ג ח - ה ר ש
 רָאנ ,ןוהט ֹוצ סָאװ טשינ רהעמ בָאה ךיא ?סָאװ יצ ,ךַאנ םהיא
 נָאז ףיא -- טהעג רע !יחואוו ,םעניימ םעדיינעג םעד ןזעקוקכַָאנ
 "םָאט ס'יסאוודיחאל וצ רָאנ טינ !חעג רע געמ ענעמארּפ {ריד
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 ףימ יבַא ,טינ ךיוא דימ טרהַא ,ןײרַא דרע רעד ןיא וליפא -- רעט

 ! ןעדַאש טינ לָאז דניק ןיימ ןוא

 ! טסדער וד סָאװ טינ רָאנ טסייו וד !עמַאמ ,.? ע ט ט

 ..נעט עגיטכענ ,תונומזּפ ןעלהעצרעד ריד טעוו רענעי סָאוװ

 ,עניימ רעטכַָאט ,רָאנ רעה ,(רעייפ טימ) י צ נג ח - ה ר ש
 טסלחעצרעד וד סָאװ ,ץערַאטסערּפ אזא ןערָאװעג ֹוד טזיב גנַאל ןיוש

 ;טנאה רעד טימ קעװַא רימ וד טסכַאמ סָאו 4? תוישעמ רימ

 ףךיא !ןעגערפכַאנ טינ םענייק ייב ךדיז ףרַאד ךיא ! "תונומזּפ

 ןוא ןײרַא טיילק ןיא ריס וצ טמוק עמ :םענייק ייב טשינ גערפ

 ?ןערהיוא יד ןעלעטשראפ רימ ךיא לָאז -- רימ טלהעצרעד עמ

 סיוא רעה ןוא ץיז ךיא זַא ,רימ זיא העוו ןוא ךָא זַא ,ריד ?חָאמ

 ַא יװ טשינ רהעמ ךָאד ןיב ךיא ! תוישעמ ענעש עֶלַא יד טָא
 טדער עמ זַא ,ןעמונעגנייַא טשינ אמתסמ זיא עמַאמ א ,ונ ,שטנעמ

 ןוא ,טינ ךיא ןַאק ןעלעטשראפ ליומ סָאד םענעי .,דניק רהיא ףיוא
 "חשמ טינ ךיוא דיא ןיב רעדנוזעב ןעדעי טימ ןעגעירקּפָא דיז ןהעג

 ... םינּפ םעד רימש ןוא זָאנ יד ץיינשפ :ןעמ טגָאז יו .ביוחמ

 ! ריד ךיא נָאז ,טוג יאדוַא רימ זיא'ס

 ַא טרעלקענסיוא ריד טָאה רעצימע .,(ךיז רעסיוא 5 ע ט ע
 ! טסביולג וד ןוא ,רעניימ אנוש ַא יאדוַא ,גאט ןעניטכענ

 א ? אנוש ַא ?טרעלקעגסיוא ,(סייה) י צ נ ח - ה ר ש
 ןיא ,סַאג רעד ףיוא טדער עמ סָאװ ,רעה העג !על'המהב ע'רשכ

 טגָאז --- רימ טימ ןוהט וצ טָאה טדָאטש עצנַאג יד ! רעזייה עלַא

 טסייוו טייק ןוא דניק ,?ליומ זיא ןעדעי ייב ןעניל רימ ! אנוש ַא יז

 ,רעגניפ ן'טימ ןָא רימ ףיוא טזייו רעדנוזעב רעדעי ,דוס ם'נופ
 טעקשוש עמ יוװ ,סעציילּפ עניימ רעטניה ךיא רעה ?הוש זיא זוא

 טָאה ר ע צ י מ ע ֹוַא ,רימ טנָאז יז ןוא -- טכַאל עמ ןוא דיז

 ?ערעטכעט ס'יסַאװדהאל ףיז טגנעה רענעי ! טכַארטעגנסױא

 ! טכַארטעגסױא :טנַאז יז ןוא ,זלַאה ז'פיוא

 !ןענילַא'ס !ענילַא'ס ,עמַאמ .ןעגילַא'ס ,(טנייוו) 5 ע ט
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 .פעטָאמ ןוא עבלעז יד

 סאו ? יא סָאװ ,(רענעקָארשרעד 8 ןיירַא טפיול ? ע ט ַא מ
 טמענ) ? עלעטע .וד טסנייוו סָאװ ?טסנייוו וד 4? עלעטע ,וד טסיירש

 .(רעגעוווש רעד ףיוא זייב טקוק ,דנַאה רעד ויב ןָא יז

 רע יו ,לעסיבַא ןֵא םהיא קוק ,(ףיוא טחעטש) י צ נ חיה ר ש
 טכַאמענ ...נידלוש המשנ יד טָאג ,לעכאבענ ַא ןלעטשנַא םעד טכַאמ

 -- ּפָאק םעד ןעפונענּפָארַא ,טעלױקעגקעװַא ,דניק ןיימ ןופ ?לת ַא

 -יוק ! חצור ! ?טנייוו יז סָאװ ,ןעגערפ טסענלַאפעטָאּפ ַא טָאה ןוא

 טסעיַאשטעװטָא סָאװ טימ ,רימ נָאז !רענייא תומח-דאלמ }רעל

 ? ּפָאק ןיא גיוא ןיימ ראפ ,דניק ןיימ רַאפ ? דניק ןיימ רַאפ רימ וד

 יד טּפַאה) !רענייד עמאמ רעד זיא העוו ! ןייוו ,רעטכָאט ,ןייוו
 ,(ריחט רעד טיט ּפַאלק ַא טוהט ןוא סיורא טהעג ,טיוברא

4 

 .5עטע ןא לע טָאמ

 -עג רחיא ליוו ןוא דנעה עדיוב ויב ןעלטע ןָא טמענ) 9 ע ט ַא מ

 !עלעטע ,(ןענויוו וצ ףיוא טינ טרעה ןוא טינ ךיז טזָאל יז ;שוק ַא ןעב

 טסנייוו סָאװ ? סעכלעזַא ָאד זיא סָאװ ,רימ גָאז ! עניימ ערעייהט
 ןייא שטאח גָאז ,ונ !רימ גָאז !עניימ המשנ ,ךיד טעב ךיא ?וד
 ! טרָאװ ןייא שטַאח ! טרָאװ

 ! ףימ זָאל ! ךימ זָאל ,יוא .(ןייוועג ראפ ךיז טהעגעצ) ? ע ט ע
 םהיא טפוטש) !קעװַא !קעװַא ! קעװַא ! רימ ןופ קעװַא העג ,יוא
 .(ךיז ןופ ּפָא

 םעד םָארַא טזָאל ,ןהעטש טביולב ,לעסיבַא ּפָא טערט) 9 ע ט ַא מ

 לנובר .(עזַאּפ רעשיגַארט ַא ןיא טביילב ןוא דנעה וד ףיונעצ טגעל ,ּפָאק
 פעטע ןלעטע .(בייוו םוצ רעטנהענ וצ טהעג) !םלוע לש ונובר !םלוע ל?ש
 רעדעיוװו ןיוש טָאה רעגעיווש יד זַא ,סיוא טזייוו סע ...{ תונמחר בָאה
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 "רָאברַאפ ריס ןופ וד טסלָאז יאמל ! לעטע ,,,רימ ףיוא טדערעגנַא
 טעוװ עמ סָאװ זַא ,ןעדָאװשעג רימ וד טסָאה ןעטכענ טשרע ?ןעג
 ןיוש טסעוו וד זַא ...ןעלהעצרעד דלאב רימ וד טפעוו ,ןעגָאז ריד

 זנוא ןעשיווצ זַא ...ןעביולג טשינ ריס ףיוא סטכעלש ןייק רהעמ

 ןיימ ,דניצא ןוא ...גיבייא ףיוא עכבעיל עגילייה ַא ןייז דימת טעוו
 שטָאח טסלָאז ,םימסחר טעב ןוא ריד ראט ךיא העטש ,ערעייהט
 וד טסליוװ ,ןעגָאז רימ טרָאוװ ןייא שטָאח ,רימ ףיוא ןוחט קוק ןייא

 -יטבענ ענייר ןענעז ואוו ? תועובש ענייד ןענעז ואו !לעטע ,טשינ
 ּוז ,שֹוק ַא יז טוהט ןוא םורא וו טּפָאח רע) ?לעטע ,תוחטבח עג
 ,(סעב טימ דנעה עניוז ןופ םיוא ךיז טסייר

 !לערעטכעט ס'יסָאװד-האל ֹוצ קעװַא !קעװַא ,5 י ט ע

 ! ןעניוא עניימ ןופ קעווַא

 סָאו ? ?ערעטכעט ס'יסַאווד-האל וצ ,(טנווטשרע) 5 ע ט ַא מ
 ,םעיינ ַא ראפ סָאד זיא סָאװ ? סָאד טיידעב סָאװ ןוא סָאד טפייה

 ?ַאה

 סָאװ ,רעה העג ?וד טסנַאז ,סעיינ ַא ,(ץרַאה טימ) 9 ע ט ע

 ! טרער טדָאטש יד

 ? טרָאטש יד טדער סָאװ ! טדער טדָאטש יד ,5 ע ט ַא מ

 ? ןעסיוו ךיוא ךיא םָאָל ,הברדא

 ןיהַא ֹוד טסהעג סָאװ ?ַאה ?ךָאנ טסנערפ וד ,5 ע ט ע
 ךיא זַא ,טינ ןייט ?ּפִא ךימ טסרַאנ וד ,טסניימ וד ?גָאט עֶלַא
 ! זיוש סייוו דיא ! ןיוש סייוו דיא ,ַא .טסניימ וד יו ,ררַאנ ַאזַא ןיב

 ס'יסָאװד-האל וצ ,רהיא וצ ?ָאיֵא ?וד טסהעג ןע'נימינבדיול וצ

 יז) 1 } } ַא א ַא ..זָאנ רעטיור רעד טימ ע צ יוו ַא ס ַא ר ק
 .(ךיז רעסיוא זיא ןוא רַאה יד ךיז ףיוא טסוד

 עסייה טימ םורא ֹוז טמענ ,דנעה וד ויב יז טּפַאח) 5 ע ט ַא מ

 יוד טסדער סָאו !וינעבויפ !לעטע ,(ןעשוק עגידרעוופ-סָאלא

 ?רעגיזָאד רעד טָא וצ ? רעטכַאט ס'יסָאוד-האל וצ ?ביא ?דךיא
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 ?ךיד ?רעטכאט ס'יסאווד-האל ףיוא ןעטייבראפ ךיד לעוװ ףךיא
 ךיא ,ָא ?.,,ךיא ..,ןיימ ? ןעבעל ןיימ ? המשנ ןיימ ? עלעצעק ןיימ
 טאה סָאד 1 ןיוש סייוו ךיא ; טסכַאװ סָאד ןעמעוו ןופ ,ןיוש סייוו
 ךיא !ןױש סייוו דיא ,ָאי !רעניווש יד ;יז { טכַארטעגסיױא יז
 ףרע רעד !יא דימ ליוו יז } ןעדיישעצ זנוא ?יוו יז ,א ! ןיוש סייוו
 !ריס ףיוא ןעמונעג דיז טָאה יז ! ןענידעבעל ַא ןעביײרטניײרַא

 טרערעגנָא ןוא טלהעצרעד ריס יז טָאה הירפ רעד ןיא טנייה טשרע
 ,רימ ףיוא טנַאלקעג רהיא ךדיֹז טסָאה וד זַא ! תורצה לכ ריד ףיֹוא
 ןוא לוק ןעש א טָאה ןימינבדיוק זַא ,ןעקוקנַא טינ ךימ טסנַאק וד זַא

 זוא ,טינ ביולנ ףיא רָאנ ..,ןימינב-יול זַא ;טינ ךיא ןוא ןעגניז ןַאק
 בָאָה ףיא .טינ -- דימ ןד ווא ,דיד עװעלַאשז דיא 1 טסביולג וד
 ןייק וליפא טסָאה וד ןוא ,טצעל זיב יירטעג ריד זיב ןוא בעיל ךיד
 ,העובש א ןעבעגעג ריפ טסַאה ֹוד ,.. }1 רימ ףיוא טינ תונמחר ּפַאק
 ,ףוס םוצ :ןעביולג רימת ,ןענַאה בעיל גיבייא ףךיס טסעוװ וד זַא
 ףעד ןיב ףיא !ַא ,..ןוהט טינ קוק ןייק ריס ףיוא וליפא וד טסליוו
 לעקנעב ַא ףיוא טלַאפ) ! טלעו רעד ףיוא שטנעמ רעטסכילקילגמוא
 ,(םניווו ןוא

 ףע ;שוק ַא ןוהמ םהיא לו ןוא םהיא ֹוצ וצ-טהעג) ? ע ט ע
 --- קוק ַא רימ ףיוא והט !ריד טימ זיא טָאג !עלעטַאמ .(טונ טזָאל
 ןעלעטַאמ !עלעטַאמ ?טינ ףךימ טסליװ וד !ךיא ןיב סָאד

 ..1 עלעטע ,(ולַאה םעד ףיֹוא רהוא טלַאפ) ? ע ט ַא מ

 ..1 עלעטַאמ ,(ךיז טשוק עמ) ? ע ט ע

 ! עלעצעק ,(גידנעשוק) ? ע ט ַא מ

 !פעקעטַאק ,(גידנעשוק) ? ע ט ע

 !עניימ המשנ ,(וז טשוק) 5 ע ט ַא מ

 + סניימ ןעבעל ,(םחיא טשוק) ? ע ט ע
 !לעגנע ןיימ ,(יז טשוק) ? ע ט ַא מ

 !ץרַאה ןיימ ,(םחיא טשוק) ? ע ט ע



 ?ַאה

 םבולע-םולש

 ,טביולגעג סעכלעזַא רימ ףיוא ךיז טסָאה ֹוד ןוא .? ע ט ַא מ

 !פָאמ עטצעל סָאד !עלעטָאמ ,לחומ רימ ייז ,א .ל ע ט ע
 ! לָאמ עטצעל סָאד ,עלעטע ,עשז העז .לע טָאמ
 !לָאפ עטצעל סָאד !לָאמ עטצעל סָאד .לע טע
 ! ךימ רעוש .5 ע ט ַא מ

 ! ריד רעוש ךיא .ל ע טע
 ? ןעבעל ןייד ייב .? ע ט ַא מ

 !ןעבעל ןיימ ייב .?ע טע

 ,הלוב ןעמשרע ם'נופ עדנע



 28 םג רעד

 ,דליב עטייווצ סָאד

4 

 ןוא ןוא רעמיצ ןעבלעז םעד ןיא רפס ַא רעביא טציז שרעה-ןבואר

 ןעגווא יד ןיא ךיולג םהיא טקוק |ן כ ד ש ם ו ? שש ב ר 4טכַאקעצ

 .ןוורא

 .ןכרש םױלש ןוא שרעה ןבואר

 ןענַארטעצ ױזַא רהיא טנעז סָאװ .ן כ דש םול ש ב ר

 טינ ןיא רעטכַאט רעייא ? סָאװ ךיז טכַאמ עס סָאװ ,אלימ ? סָאוו

 טשינ טעוו יז ,רהיא טָאה ארומ טָאה רחיא }יז זיא עטשרע יד

 ןעברַאטשעגסיױא טינ ןיא דָארב ?יז טעוװ ןערעדנַא ןייק ןעגירק

 ! ךָארב

 רימ טליוו רהיא ?רהיא טדער סָאװ .ש רע ה-ןבוא ר

 ;ןַאמרעננוי רענעטלעז ַא זיא ?עטַאמ ? ךיוב ןיא דניק ַא ןעדערנייא

 | !דניק ןעטלעז ַא ,ןעבעלכ ,דניק ןעטלעז ַא

 זיא רע ?רעוו ןעד טנָאז רעוו ,נ .ןכ דש םוֿפש בר
 סָאד זיא אמתסמ רָאנ ;רע זיא ןַאמרעגנוי ַא ןופ השקשינ יאדוא

 ...אמתסמ גוויז רהיא טינ

 סָאװ ?רהיא טגָאז ,גויז רחיא טשינ .ש ר ע הין בוא ר

 סָאװ טימ ,םולש בר ,ךייא גערפ ךיא ?ּפַא םהיא טהעג סָאו ? ןיא

 וצ ךיז טקור) !ןיילַא רהיא טגָאז ,הברדא 4 ךיילג טשינ סָאד זיא
 ,(םהיא וצ

 ןענַאז ךיא ןָאק סָאװ ,(ּפָא ךיז טקור) } כ ד ש ם ו  ש ב ר
 א ןעסיוו ןַאק סאוו ,רע ןיא םינוויז גווזמ רעד זיא טָאג ? סָאװ

 ? סָאװ שטנעמ
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 ןוא ןעצַאל וד רַאפ ן'םולש בר ןָא טּפָאח) ש ר ע ה {בוא ר

 ר ה י א ?רהיא טגָאז ,םיגוויז גווזמ זיא טָאג ,(םהיא טלעסיירט
 ַאד סָאװ ,אי ךָאד טסייו ר ה י א ?ןעגָאז סעכלעזַא רימ טנַאק
 ???ךימ ?ןערַאנּפָא ךימ טליוװ ןוא ,ךיז טוחט

 ַא דנעה עניוו ןופ סיוא ךיז טסיר) | כד ש ם וו ?ש ב ר
 ךיז רהעק סָאװ !ךימ טזָאל הורדרוצ ךימ טזָאל ,(רענעקַארשרעד
 עינעשעק ןיא םענעי וצ ןעכירק ףרַאד ךיא ?סָאװ ןָא רימ טימ
 ! יא טינ רָאנ סייוו ךיא ?ךיא ףרַאד

 טסייוו ,יוא (קירוצ ןוא ןיה םורַא טהעג) ש ר ע ה -ןבואר
 ! הרצ ןיימ ןופ ,קַאלש ןיימ ןופ טוג ץנַאג טסייוו רהיא ! טינ רחיא
 ! טינ טסייוו רהיא זא ,רָאנ ךיז טכַאמ רהיא

 רימ טימ סָאד ךיז רהעק סָאװ רעבָא ,ָאי .ןכדש םולש בר |

 ןיב -- ךימ ןעמ טָאה ןעפור טקישענ ךימ טָאה עמ ?ססָאװ ןָא

 ...ןייז זאל טג ַא ןייז זָאל ,טג ַא טגָאז עמ ;ךיא ןיב ןעמוקעג ךיא
 .?רהיא טגָאז ,טג א ,(ּפָא ךיז טלעטש) שרעה-יןבואר

 ַא ,ךיז טהעטשראפ ,ונ .(גיטולבטלַאק) ןכ דש םולש בר
 / .טג

 ךיא ,(ןיירַא שיט ןיא קַאלוק םעד טימ ץעז ַא) ש ר ע ח -ןבוא ר
 ןייק טינ ליו ךיא ? םולש בר ,טרעה רהיא ! טג ןייק טינ ליוו

 ?ןיינ יצ ,טרעה רהיא !טינ ליוװ ךיא !טנ

 לָאז סָאװ רַאפ ;רעה ךיא ,רעה ךיא .ןכ דש םולש בר
 !"יז, ,רעבָא ליוו "יז, ?סָאװ רַאט ןערעה טינ ךיא

 ?"יזא ַא רַאפ זיא סָאװ ?"יז, יד זיא רעװ .שרעה-זבואר
 ...7 יז רימ רעוו ,יז רימ סָאװ

 רעייא :ךיא ןיימ יצנח-הרש ,ןיימ ךיא .ןכ דש םולש בר
 | : ,ערעייא יצנח-הרש

 ?ךיא ןיב ואו ןוא וו ?יצנחההרש .שרעה-ןבואר
 שימ ןוא רעגניפ יד טימ טענַאבַארַאב) .ןכדש םולפלש בר

 .פָאד טינ ךיא סייוו סָאד ,(ןיירַא
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 ךיא ? טינ טסייוו רהיא ,טסייה סָאװ .ש.רע ה -זבואר

 ןיא החיצר ַאזַא ?בוטש ןיא ךיז ייב סעכלעזַא ןעזָאלרעד לעוװ
 לָאז עמ !טלעוו רעבלַאה רעד ףיוא ןערָאװעג טרעהעג טשינ ךָאנ

 ךיז ןעבַאה סָאו ,רעדניק ערעייהט ייווצ עכלעזַא ,רעדניק ןעמענ
 ןענירדנעטימ ןיא םיצולּפ ןוא ,המשנ רעד טימ תויח סָאד בעיל

 !גיבייא ףיוא קילג רעייז ןעסיירעצ ,ייז ןעדיישעצ ,ייז ןע'טגיּפָא
 בר טלעסוירט רע) ?דניז סנעמעוו רַאפ ?ןעוו רַאפ ?סָאװ רַאפ
 .(ןעצַאל יד רַאפ ן'םולש

 ילוש ךיא ןיב סָאוו ,(םיוא ךיז טסייר) ןכדש םולש בר
 ? סאו רימ וצ רהיא טָאה סָאװו ? סָאװ גיד

 ַאזַא !עקצַאצ ַאזַא .(רעייפ סיורג טימ) ש ר ע הין בוא ר
 ? אה ?ןענייװשּפָא ןוא ןהעזוצ סָאד לעוו ךיא ןוא ,ונ ! ןאמרעגנוי

 ךָאד ןיב ךיא !רעטָאפ ַא ךָאד ןיב ףיא ?ּךיז רהיא טניימ סָאוו

 ?ןיינ יצ ,העד ?עקיטש ַא ךיוא סיּפע בָאה דיא !רעטָאפ רעד

 ? ןברק ַא רַאפ ןערהיפ דניק ןיימ לָאז עמ ,ןעזָאל לע ךיא ?ַאה

 ?ףיא ןיב ואוו ,םולש בר ? ךייא דיא גערפ --- ךדיא ןיב אוו ןוא

 .(ץַאל רעד רַאפ ן'םולש בר ןעּפַאחנָא ליוו רע)

 טכערעג טנעז רהיא .(5ָא ךיז טקור) ןכדש םולש בר

 יאדוַא טנעז רהיא .שרעה-ןבואר בר ,תמא זיא תמא סָאוו ,רהיא
 סיּפע ןוא ןעמנַארב לַעסיבַא ןעבעג טסייה .רהיא טנעז טכערעג
 ןיימ ןיא ןעגרַאמהירפ ןעגיטנייה ךָאנ בָאה ךיא .ךיוא ןעסייברַאפ
 טוימ ןייוו לעשעלפ ַא ןיורא טגָארט עמ) .ךיא בָאה טָאהעג טינ ליומ
 -ןבואר בר ,םייחל .(הסוכ ַא ןַא ךיז טסיג ןכדש םולש בר .ןעסויברַאפ
 ..רע זָאל ןעטפעשעג ערעסעב ןעבעג טָאג זָאל ! םייחל ,שרעה
 .(הסוכ ַא טכַאמ רע) ! םייחל ! םייחל

 ,םייחל .(ּפַאק ַא טמענ ןוא ןָא ךיז טסיג) ש ר ע ה - | בוא ר

 !טלעוו ענאהַאּפ ַא ,רעדורב ,ךדע ! םולשלו םיבוט םייחל ! םולש בר
 .(ּפַאק ַא ךָאנ טקנירט) ..!עפ !טלעװ ענַאהַאּפ ַא ,ןעבעלכ ,עפ

 ,עפ ;שרעה-ןבואר בר ,עפ .,(הסוכ ַא) ןכדש םולׂש בר
 | !עפ
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 ןייא ףיוא רָאג רעבָא .(ּפַאק ַא ךָאנ טקנירט) ש ר ע ה-ןבוא ר
 ! םולש בר ,עפ ןפוא רעדנַא

 ! עפ רהעז ! עמ רהעז ,(טקנירט) | כ דש םול ש בר
 סָאװ ,םולש בר ,יקַאט רעבָא ,(פַאק ַא רָא) שרעה-ןבואר

 ! טסייה עפ

 קע ןזיב !עפ ,עפ ,עפ ,(לעסיבַא ךָאנ) ןכדש םולש ברי
 ! עפ ןיירַא

 ,רהיא טסייוו סָאוו .(טכַאמשרעפ לעסיבַא) ׁש ר ע ה ך בו א ר
 ןליפַא זיא ,עפ טסייוו רחיא לעיפיוו ! זיא סָאד עפ יוװ ,םולש בר
 סָאד !:וליפא קלחידנעזיוט-ןהעצ ןייק ,תינימשבש תינימש ןייק

 עפ .ַאזַא ךָאנ ןיא טחעטש טלעוו יד םניז סָאװ ,עפ ןימ ַאזַא זיא
 !ןעוועג טינ

 ןוא ּפָאק ן'טימ וצ טלעקָאש ;ןחכ הארמ) ןכדש םולש בר
 רהיא 1 עפ קרַאטש זיא'ס 1 שרעהדזבואר בר ,סייוו ךיא ,(טלעכוימש

 ענעגייא יד ךיוא בָאה ךיא .,רהיא ןעלהעצרעד טינ רימ טפרַאד
 ...רשפא רעגרע ךַאנ רשפא ןוא ,טקנוּפ חרצ ַאזַא טקנוּפ ,ךיא הכמ

 ייב יװ ױזַא טינ ;גנַאג ַא טימ זיא ךדָאד .שרעהיובואר
 טסייוו רענייק ? רהיא טסייוו סָאװ ,רהיא טסייוו סָאוו ,יוא .רימ
 רעגנופ ן'טימ טזייוו) ,רימ ייב סָאד טניל ַָאד טָא ! םולש בר ,טינ

 רַאפ ? סָאװ רַאפ ןוא ..,!ףעיט-ףעיט ,ָאד טָא ,(ןעצרַאה םעד ףיוא
 ,רהֶאי גיצנַאװצ ןוא עכילטע ןיוש .(ּפָאק םעד ןייא טגיוב) ? ןעוו
 רהַאי גיצנַאװצ ןוא עכילטע .,..טלעוו רעד ףיוא ּפֶא םוק ךיא זַא

 "ווָאקס עסייה ףיוא ...םנהיג ירודמ העבש ...םנהיג ןיא ךיא ןיב
 יֵארטסילַאק ,םולש בר ,יִארטסילַאק ...בייל ןיימ ןעטָארב סעדער
 זייק ...תונמחר םוש ַא ןהֶא ...גָאט ןיא לָאמ יירד ךימ יז טביירט
 -וצסיוא עלעטרעוו ַא .יהעש רעטשרע רעד ןופ טעמכ טרָאװ טוג
 ַא ףרַאד עמ ואוו טָא ...!רהַאי גיצנַאװצ ןוא עכילטע -- ןעדער
 טלָאװ עמ ואו טָא ,(קערש טימ םורַא ךיז טקוק) ! םולש בר ,טג

 ..!טג ַא ףיוא ןערהיפפיורא טפרַאדעב
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 ייב ,(הסוכ ַא ןָא טסיג) !טג יאדוא ,ןכדׂש םולש בר

 ...רימ ייב חרצ ענעגייא יד ךיוא רימ

 ,( צנ תד הר ש ןָא טמוק סע)

9 

 .יצ נ חד"ה רש ןוא עבלעז יד

 ןהעמש טביילב ןוא ,רעכיוו ַא יוו ,ןײרַא טהילפ) י צ נ ח - ה ר ש

 זיא סָאװ ! שרעהיןבואר .(דנעה יד טימ קסעילפ ַא ןבוטש ןעטימ ןוא
 -ןבואר ,ריד טימ ןיא טָאג ?בוט-םוי ַא רַאפ םיצולּפ ריד ייב ַאד
 טקוק) ...ןעקנירטרַאפ טג םעד ךָאנ ןעבָאה טייצ טסעו !שרעה
 ףיוא ?עסיבַא ןעזָאלרעביא טגעמעג ,(ןיירַא לעשעלפ ןעגודעל םעד ןיא
 רהיא ןוא .,ןעקנירט וצ טייצ גונעג ןעבָאה ךָאנ טסעוו ,,,רעטעּפש
 וצ ןוא לָאמ-סנק ןעטייווצ םוצ ,םשה הצרי םא ! םולש בר ,ךיוא
 טָאג ןיוש זָאל רַאנ ...רעטכַאט רעזנוא ייב הנותח רערעדנַא רעד
 רימ טָאה רהיא יוו ,םעדיינעג ַאזַא טינ ,החלצה רהעמ טימ ןעבעג
 44! םולש בר ,ןעבעגעג

 טעב ךיא .(גנוצ רעד טימ טעשטעּפעל) } כב דש םול שב ר
 יקַאט ןיימ ךיא ...א ...ַא ...ךָאד טנעז רהיא ,.,יצנח-הרש ,דייא
 השא ..א ..ַא ..ַא ..רע טגָאז יװ ...ַא ...ַא .,,ךיא ןיימ תמאב
 , 8 ...העונצ

 ןעהעג ווז ,ריהט רעד ףיוא יי םזייװ) י צ נ ח - ח ר ש
 ,ןיוש טהעג ,ונ .(ךָאנ ויז טהעג יז ןוא ,פעק עטזָאלעגּפָארַא טומ עדויב
 םעד רימ וצ טקישעג טָאה בר רעד ...גיטרַאפ ץלַא ןיוש !טהעג
 -ןבואר ,ןיוש דיז רהיר ,ונ ...ןעביירש םוצ ןיוש זיא טג רעד ...שמש
 טימ טעטנַאלּפ רע יו ,לעסיבַא ןָא םהיא קוק !ךיז רהיר ,שרעה
 ןעשטּפעלח קעװַא ךיז ןעמ טצעז ןענירד ןעטימ ןיא ,,.סיפ יד
 -ייב טופב רעייא ןעקנירט ןעלַאז סעקווַאיּפ ,(דייהרעליטש) ,.,זייוו
 -פפוז ןעניזַאד םעד טימ טעינַאּפמַאקעגפיױנעצ ךיז טָאה ,,,עד
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 ֿפעקיטש ַא ַאד זיא'ס ואוו טמַארעגסױא טָאה עמ ןוא קינ'אבוסו
 ,בייפ רעייא עדייב םערעוו ךייא ןעלַאז ןעסע ,עטַאש ןיא ךַאקעל
 | ...} טָאג רעסיז

3 

 םבוילב ןוא לעקנעב ן'פווא טְלַאפ ,לע ט ַא מ ןוורא טמוק רעהורפ

 "וול ןיירַא טמוק םהיא ךָאנ דלַאב ;עזַאּפ רעשיגַארט ַא ןיא ןעציז

 .עלעכוומש ַא טומ ןומונב

 .וימ ינ ביי ופ ןוא ? ע ט א מ

 -ניפראפ ,(רָאה יד ךיז ףיוא טסייר ןואטנייו) 5 ע ט ַא מ
 ךיא ןַא ,רימ זיא הע ןוא ךֶא זַא !ןערָאװעג ךיא ןיב טרעטס
 ! טנ ןעבענ ןע? טע ןיימ ףרַאד

 לעטע זַא ?טלָאװעג וד טסָאה עשזיסָאװ .וימ ינ ב יֹוּכ
 | ?טנ ןעבענ ר י ד לאז

 ?סעװַאטַאק טסביירט וד ?טסכַאל וד ?ָאי , ע ט ַא מ
 ? דניצַא

 טסנַאלק סָאװ ,רענעגנשס ?ןעד סָאו ,ןימינב-יול

 ! גָאז ,הברדַא ? ענידיא ַא יו ,טרעמחַאיעצ ךיז וד טסַאה סָאװ ? וד

 ?ריא לָאז ןעצנַאט ?ןעד עשזססָאװ ,.לעטָאמ
 אזַא ןופ רוטּפ טסרעוו וד ...! ןעצנַאט יַאדוַא .ןימינב-יופ

 רעוו ...ןעצנַאט ןהעג סיוועג וד טסגעמ ,יצנח-הרש יוװ ,רעגעיווש
 ךָאֹנ ןייזּפָא ָאד טסעוו וד זַא ,טנערהַאװַאב ןיב ךיא ? טינ יז ןעק
 יו ױזַא ,ןעשטַאּפ רענעיווש ןייד דיד טעוװ ,בוטש ןיא רהַאי בלַאה ַא
 סָאװ ,שּפט ןעכילרהע םעד טָא ,םענייד רעווש םעד טשטַאּפ יז

 ,םיפ יד טימ ןעטערט יוזַא ךיז טזאל רע זַא ,רהיא ןופ רעגרע זיא
 ןייז רעבָא טסלאז .ָאי ,ןעדער וצ גנירג ריד זיא'ח .?ע טָאמ

 ...ור טסלָאװ ,טרָא ןיימ ףיוא

 ,שיקעל ,טרָא ןייד ףיוא ןייז לָאז דא .ןימ ינ בייול

 ?וע ןייא ט'רטּפ'זמ א טג'שנ גָאט !עטירד ז'פיוא ךימס ךיא טלָאװ
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 רעבוא םורַא טנַאפש רע) !לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ ןייא |ּפָאק ם'נופ
 | ,(בוטש רעד

 ?5עטע ןוא ,ונ ..? טג'עג ךיז .(טכַארטרעפ לעט ַאמ
 יו ,רעייט יו ,וד טסייוו סָאװ ,וד טסייוו סָאװ 1 ןימינבדיול ,ךַא
 ...2! רימ ןזיא יז בעיל

 םהיא קוק .(קירוצ ןוא ןיה םורַא טנַאּפש) ןימינבדיוק
 ןיא ךיז טָאה עבעיל יד ,תויועה סָאד טכַאמ רע יו ,לעסיבַא ןַא
 סאו ?עבעיל רימ סָאװ ? בעיל רימ רעוװו ! טרעקַאלּפעצ םהיא
 יד זַא ,עכעיל ענעש ַא ?רענעגושמ ,טערליבעגנייא ךיז וד טסָאה
 ףױא ?טג ףיוא גָאט ןיא ?ָאמ ןהעצ ןערהיפפורַא יז ןַאק עמַאמ
 !ַאח-ַאחיַאח !עבעיל ַא רימ

 ,סָאד ןוא .,טסליוו וד ?עיפיוו ןעכַאל ריד טסגעמ .לעטַאמ
 ,(ןעצרַאה ם'ווב ךיז טּפַאה רע) ? טלהיפ ץרַאה סָאד סָאװ

 ?ץרַאה סָאד טלהיפ סָאװ !אחיַאחיַאה .ןימינבדיול
 ןוא ,קיוּפ א יװ ,ןענַאמָאר טימ טנעיילעגנָא ךיז טָאה רע ,,.4 סָאװ
 -עיּפש ריד ךיז טליוו עס ,טַאלג !"עבעיל, ןעטַאג עלַא ףיוא םעיירש
 ..קעלש טימ תורצ דיז ףיוא ןיילַא וד טסמענ ,ןַאמַאר ַא ןעל
 טִא !אד ץיז !דיז טסליװ וד יו ? םג ןייק טינ טסליװ ,ונ
 היד טעװ ןוא ,ענייד רעגעיווש יד ,יאדמשא רעד ןעמוק דלַאב םעוו
 ןעלעטשנא טעװ ןוא ןיירַא דרע רעד ןיא ןעלייא ןעייג ןענעלניירא
 ןוא ;סיפ יד רַאפ טג םעד ןעפרַאו ריד לָאז יז זַא ,רעטכַאט יד
 טימ רעטעּפש ןוא ,ןעשוקעצ ,ןעטעברעביא ךדיז רהיא טעוװ םעדכַאנ
 טעוו רעטבעילעג ןייד ןופ זיב ,עטכישעג עבלעז יד רעדעיוװ געט ייווצ
 -הרש שרעה-ןבואר ןימ ַא ריד ןופ ןוא יצנח-חרש ןימ ַא ןערעוו
 ןומינב-יול) { ךיז םעש ,..!ףוס רענעש ַא ...עקשעמעל ַא ,.,ס'יצנח
 רענייפ ַא ,(ןערהיוא וד רעביא זיב לעטיה סָאד ןעלטַאמ ןָא טקור
 ַא !וד טויב לעבייו ַא ?וד טויב ןַאמרעגנוי ַא | ןַאמרעגנוי
 -ַאח-ַאח ,"ענידיא יד ?עדעדנעס, !ענידיא יד לעטַאמ ! ענידיא
 ?ןעשטיווָאמַארבַא ייב "ענידיא יד ?ערעדנעס, טסקנעדעג וד !ַאח
 -יא יד ?ערעדנעס ןַא -- '?ספסה לע בשוי היהש, !ַאחיַאה-ַאח
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 לעכיט ַא טימ ןעדנובענרעטנוא לעקנעב ן'פיוא ןעסעזעג זיא עניד
 -פַאטרַאק טליישעג טָאה ןוא --- 'סילפַאטרַאק ףלוקו, ,ןהייצ יד

 ! ַאה-ַאחדַאװ -- סיל
 -נײרַא דיז טסָאה וד !ןעכַאל וצ ריד זיא טוג .לעטָאמ

 יו ,עכלעזַא ןעשיווצ טינ ,טייל ןעשיווצ בוטש ַא ןיא טּפַאחעג

 ..ןײרַא ןיב ךיא

 בַאה ךיא ,לעטַאמ ,תועט ןעסיורג ַא טסָאה .ןימינב-יוכ

 ביולג .סיוא ריד ךיז טזייוו עס זַא ,טגַאזעג לֵאמ דנעזיוט ריד ןיוש

 ,וד לעיפיוו ,לעיפ ױזַא טינ ,ּפַא גונעג םוק ךיא זַא ,רעדורכ ,רימ

 טליוו עס ...טינ ךיוא ךיא קעל גינָאה זייק רעבָא ,ךיז טהעטשרַאפ

 טסולג ריד יו ױזַא ,קנַאב יד ןעשטעווק ןוא ןעציז ױזַא רימ דיז

 ריס ?ןוהט ןעמ לָאז סָאװ ראנ .ןעצנַאט ןהעגנ דניצַא ךיז

 טָאה עמ ...!סמעדייא ןענעז רימ ,לעטָאמ ,ס מ עדייא זוענעו

 "עג ןנוא טָאה עמ ,ןיירַא בוטש ןיא גנורעיצ ַא רַאפ ןעמונעג זנוא

 לָאמ ייווצ ,ךעלרעדניק ,טהעג :זנוא טגָאז עמ ןוא רעבייוו ןעבעג

 ,טליוו רהיא סָאװ טרָאד ְךייֵא טוהט !ןיירַא לוש ןיא נָאט ןיא

 ענעדייו ,ךעלמעדייא ענעש טנעז רהיא זַא ,ןעגָאז טייל ןעזָאל יבא

 ,לעקירטש ן'רַאפ ןערהיפ דיז ןעזַאל ,ךעלבלעק ,רימ ןוא ;טייל-עגנוי

 ,טעצרַאיענוט ,טיורב עװַאקסַאל ןעסע ,טינ רָאג רימ ןעוהט ןוהט

 סע ,ןערהַאי טימ געט קעװַא ןעהעגנ יױזַא ןוא ! סעקינסַאּפעטסוּפ

 טסולגעג רָאג ךיז טלָאװ ,ןייז ןָאק ,רימ ןוא ...ייווצ ןוא דניק ַא דרעוו

 ןיא רעדָא ,ס ע ד ַא ןיא ץיגרע ,ןענַאד ןופ טייוו-טייוו ןייז דניצַא

 וצ סָאװ ַאטינ ,רעדורב ,דע ...ןערעידוטש ..גר ַא בכרע טייפ ַא

 ןיא ריס .ץענ רעד ןיא טוג עדייב ןענעז רימ ,?לעטָאמ ,ןעדער

 עטנַאלּפ ,עלערַאנ ,עשז העג --- רעגרע זיא ריד ,רעסעב לעסיבַא

 ...1 טסייוו טָאג רעטעּפש לייוו -- ,ךָאנ טסנַאק וד זיב ,סיורא ךיז

 ןָא םמענ רע) ..!שירַאנ טינ ךיז ְךַאמ ,לעטָאמ םוק ,ןיוש םוק

 ,(פָא ןעהעג ייז ,דנַאה רעד ווב ןעלטַאמ

 ,דליב ןעטיוווצ ם'נופ עדנע
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 ,רליב עטירד סָאד

 -עגרעבוא זוא סאוו ,בוטש ןוא ב ר ם ע ד ע ק ר ָא ב ר ייב רָאּפ טמוק

 ."ריקא ַא םומ "לָאז ַא ;ןערעמוצ ייווצ ףיוא ענדער ַא טימ טמַאצ

 -הרויא א טנול שיט םעד ףיוא ,םירפס טומ עפַאש ַא טהעטש "לָאז, ןיא

 ןעגורלעטסעק טוט ןעגווצעב ,עּפַאנַאק ַא ,"רזעה-ןבא, ןווַא טומ "העד

 = = סקולזווט ַא ;עקשוקוק ַא טימ רענווז ַא ;דנַאװ רעד ףיוא חרזמ ַא ;ץמוצ

 ענעסעלטַא ןויַא ;לעמיורמש ַא ;ךעלעדייוו טימ ויפ ןופ לעּפולוט ַא טימ

 :עטַאװ ףיוא עפוו ס'גיציבר יוד ;קַאלשרעטנוא ןעלעג ַא טומ עטָאּפַאק

 ןוא עצינומַאּפ ַא טימ ךוטדנַאה ןעסַאנישטיפ ַא טומ טרָאווק עסיורג ַא

 ,םעועב ַא טימ

1 
 ,יצנח-ה רש ןוא ויציבר יד עביליעמורפ

 טהעטש סָאװ ,וצ דיז טצעז .,יצנח-הרש ,טציז .{} י צ י ב ר
 ? רהיא

 -שינ ,(לעברַא ןווא ףיוא סענרוב ןטיס) י צ נ ח - ה ר ש
 ,(זָאנ רעד שיימ טערָאמס יז) ,ןהעטשאב ןַאק ךיא ,השק

 א טהעטש םָא ? יצנח-הרש .ךייא טרחַא סָאו .{ י צ י ב ר |
 -עוו גיטרַאפ ךָאנ טעוו טג רעד זיב .וצ ךיז טצעז ,טמענ ,לעקנעב
 קַאג ּוד רעטנואיטרַאּפש) ! ךַא-ךָא-דֶא .,ןערעיודעג לעסיבַא טעוװ ,זער
 ,(ךיז טלעקַאש ןוא רעגנופ ויווצ ףיוא

 ןענייוו וצ ףיוא סעקסיּפ טכַאמ) { ךָא-דַאְדִא .יצ נח י-ה רש
 ,(לעקנעב ץופש םעד ףוא טייז ַא טומ וצ ךיז טצעז ןוא

 -הרש ,ןעגידניז רהיא טלָאז יאמל ,(תונמחר טימ) ן י צ י ב ר
 רעד טסייה אמתסמ .,ךַאז עטרעשַאב ַא סָאד ןיא אמתסמ ? יצנח
 גאמתסמ !ומש ךורבו אוה ךורב ,אוה-דורב-שודקה ,רעטשרעביוא
 ...גוויז ןייק טשינ סָאד זיא
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 ,(זַאנ וד טציינש ןוא ןעגיוא יד ךיויטשיוו) י צ  ח * ח ר ש

 רהיא !וינ'המשנ ,וינעמורפ ,יוא ?רהיא טנָאז ,גוויז ןייק טשינ

 ךיא ...ןערהַאיזַא-רַאפ ןופ טינ ןוא ןעטכענ ןופ טינ ךָאד ךימ טנעק

 ךייא טעב ךיא ,ןייז חצנמל טשינ ל?עיפ ױזַא רָאג ךייא סָאד ןָאק

 יו ,ןעסיוו טלָאז רהיא ןעוו ,רעטסעווש ענענייא ןייַא יוװ רעביא

 ,שיילפ ןוא בייֵל ןיימ טימ ,רעטכַאט ןיימ טימ ךיז טחענאב רע ױזַא

 ריזחמ , א רימ ףיוא זיא סע זַא ...זַא ,טגָאזעג ןייֵלַא רהיא טלַאוװ

 ןייַא סיּפע ,ןעמַאנ ןעבעיל ןייז ןופ תוינערוּפ ןימ ַא סיּפע ,"תומשנ

 ,טכַאדעג ַאד טינ ,דמושמ ַא ןופ רעגרע ךָאנ ,רע זיא "?ארטי רטוע,

 היח עדליוו ַא ,"יח-?כ-תמשנ ַא ,גנילפריווסיוא ןייֵא ? סייוו ךיא

 - א } עקַאלעקװַאװ ַא ,הער

 .(פַאק םעד טימ טכַאמ ןוא ןעפול וד םומ טרעצומש) ן י צ י ב ר

 רעצנַאנ רעד ןופ םלוע ?ש ונובר ,ןערעוו טיהעב רָאג לָאז עמ

 ינֵא ןייַא רָאג סיּפע ךָאד זיא עס !ומש דורבו אוה ךדורב ,טלעוו
 ! םירצמ ןופ הרוכב הכמ ַא !סָאד ןיא שינעקישי

 ןופ ? היא טגָאז ,םירצמ ןופ .(ץטיח טימ) י צ נ ח - ה ר ש
 !"וצחרו, ...ןימ ַא ,ןימ א סיּפע ! םודס ןופ ! דייא ךיא נָאז ,םודס

 סָאוו ,םערָאװנעדניל ַא ,קוק ז'טימ םרוד זיא סָאװ ,רעטַאנרעּפיּפ ַא
 אטשינ סרעסיז ןייק רָאנ ןיא עס ןַא ,טניימ ןוא ןיירח ןיא טגיל
 ןעשטָאט ןעלַאז םערעוו ,טעשטַאט ןוא טגיל רע ! טכעוו רעד ףיוא

 ! טָאג רעבעיל ,רעטסניפ רעד ןיא בייל ןייז

 יז) !ומש דורבו אוה דורב ,טָאנ דימ טיהאב .ן} י צ י 3 ר

 ? סייוו ךיא ,(ילעטס רעד וצ דנעה יד טומ ןעגווא יד ףיוא טכיוה

 ,גיבייא טכעל סאו םעד ןעביול ןוא ןעקנַאד דָאנ טפרַאד רהיא

 אלש הרצ ַאזַא זופ רוטּפ דרעוו רהיא סָאװ .ומש דורבו אוה דודב

 ,םעדייא ס'לאקזח:אּפיל ריאמ-םייח ,רעגײטשַא ,טמענ טָא !אובת

 אוח ךורב ,םלוע-לשדועובר ,ןערעוו טמרישאב ןּוא טיהַאב לָאז עמ

 ! ומש דורבו
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 'אפיל ריאמ'םייח טימ ןעֶד ןיא סָאװ .יצ נח יח ר ש

 ? םעדייא ס'?אקזח

 םוהט ןוא סיוא םעויפש ,ןעגיוא יד טצַאלגראפ) } י צ ' ב ר

 וערעוו טנעכעררַאפ טשינ רונ רימ לָאז ס .(ליומ סָאד שיוו ַא ךיז
 פ'לאקזח:זאּפיל ריאמ-םייח דניז ןיוש ..הלילח ערה-ןושל ןייק רַאפ

 ײילק ןעלַאפ וצ ןעביוהעגנַא ןעבָאה ,םעדייא םעד טכַארבעג םָאה

 "רעד ךיז לָאז טָאג ,יורטש יו ױזַא ,טכַאדעג טנייה טינ ,רעדניק ענ

 ! ומש ךורבו אוה ךורב ,ןעמערַאב

 ן'טימ ךיז טלעקַאש ,ןעמול ור טימ טרעצומש) י צ ג ח - ה ר ש
 ?וינהמשנ ,וינעמורפ ,יוא ,רהיא טדער סָאוו .,(רעּפרעק ןעצנַאג
 "עג רע טָאה סָאװ ?9שמל ,סעכלעזַא םהיא טימ זיא עשז סָאװ
 ? ןערעוו רע לָאז טּפַאחראפ ,קינ'ומש-חמי רעד ,ןָאהט

 טנערפ ? רהיא טגערפ ,ןָאהטעג רע טָאה סָאװ .} י צ י ב ר
 "עי --- טייקנינייפלק ַא ?ןָאהטעג ט י נ רע טָאה סָאװ ,רעסַיב
 !הנבל יד טדערענּפָא טָאה רענ

 טסייה סָאװ 1 ןערעוו רע לָאז טּפַאחרַאפ ,ַא .י צ נ ח - ח רש
 ? הנבל יד טדערעגּפַא טָאה רע

 אזא טיפ !רהָאי רעטוג רעד םהיא טסייו .|} י צ י ב ר
 ןיא ,ןערהיפ וצ טכארבעג םהיא טָאה רע טניז ! סָאו יצ ,ףושכ
 .הנבל ןייא ןעוועג טיג

 זיא ואוו ! ןערעוו רע לָאז טּפָאחראֿפ ,ַא .י צ נ ח - ה רש
 ?הנבל יד ןעמוקעגניהַא

 סָאװ ?ןעמוקעגניהַא ןיא יז ואו סייו ךיא .ן י צ י ב ר
 זיא'ס זַא ,טגָאזעג רימ טָאה בר רעד ,רונ סייוו דיא ? השא ַא סייוו
 -אפיל ריאמ:םייח ןיב ןייז וצ שדחמ הנבל ןייא ןייק ָאטשינ
 ןייק ןעוועג טשינ זיא ,םעדייא םעד טנ'עגּפָא טשינ טָאה ס'לאקזח
 ףורכו אוה דורב טָאג טָאה ,טג"ענּפָא םהיא טָאה עמ זַא ןוא .הנבל
 ..הנבל א שדוח עלַא ַאד רעדעיוו ןיוש זיא'ם ,ןָאהטעג סנ ַא ומש



 םכילע-םולש 24

 ןופ רהיא דרעװו טא :יצנח:הרש ,ךייא טימ זיא ענענייא סָאד

 אוה ךורב ,ףליה סנעטשרעביוא ן'טימ ,םשה-הצרי םא ,רוטּפ םהיא

 ...ומש ךורכו

 ? טולב גרַאק ךימ טסָאק עס ?רוטּפ רעוו ךיא ,י צ נ ח - ה רש

 ,ןָאהטעג ךודיש ַא ,עלעטרעוו ַא 4 ןעבעל עמורפ ,רהיא טדער סָאװ

 ?ךייא טעב ךיא ,סָאװ ןוא --- ךיז טעשטיוטעגנָא ,טבַאמעג הנותח

 ַא ,םעדייא ןייַא רעדעיוו ,ךודיש ַא לָאמַא ךָאנ וחהט העג ,דניצַא

 ,קינ'המקנ-תושעל ַא ,הרז-הדובע ןייַא ,ןירַא בוטש ןיא גנורעיצ

 םִאְֹל .רעניימ טישכת רעד ,רע טחעג ןָא ,אשש ...ןרעטש רעזייב ַא

 עניימ ,ךיק ןיא ףךייא ייב ,ןעבעל-עמורפ ,ןעטלַאהאב ךיז ךיא
 ַא .ףוצרּפ םענ'הפרט ןייז ןיא ןעקוקנָא טשינ םהיא ןעלָאז ןעגיוא

 מהעג יז) .,.! ןעבלַאה ַא טימ רהָאי יירד ףיוא םינּפ ןיא םהיא הבס
 .(רעמוצ ןעטיוווצ ןוא קעווַא

2 

 עדנעה וד טשַאוװ ,דניוושעג ןיירַא טמוק ב ר ר עד עק רָא בר

 -סעק רעד ףיוא ןָאנעבווא ךיז טצעז ןוא לוק ַא ףיוא "רצי רשא, טגָאז

 ב ו ןיירַא טהעג םהיא ךָאנ ,דַארַאּפ סיורג טימ עּפַאנַאק רעגידלעט

 ןעהעג רפוס םער ךָאנ ,טייז ַא ןַא ךיז טלעטש ןוא רפוס הי'רכ 4

 טומ ט ג םעד ןיירַא טגָארט ש מט ש רעד ןוא ,תודע ייווצ ךָאנ

 "עפ ענעזונעג ַא טקעטש עס ןעכלעוו ןיא ,רעטניט םענרעזעלג ןעסיורג ַא

 עכיוה ;ןעדיא יילרעלַא זייווגוצנייא ןעמוקוצניירַא ןָא ןעביוה סע .רעד

 טביולק סע זיב --- עלעג ןוא עצרַאווש ,עלעטימ ןוא עטלַא ,עגירעדונ ןוא

 ןוא ן כדש םולש בר ,ןימינב-יול ,ןינמ ַא ףיונעצ ךיז

 יד עביל-עמור פ .רעדנוזעב ןָא ןעמוק ש ר ע ח - | ב ו א ר

 טזָאל ןוא ריהטיךיק רעד ןופ גנַאהרָאפ םעד ףיוא טביוה ן י צ י ב ר

 לעביט סָאד טקורעגנָא ,םירט ויב טירט טהעג סָאװ ,| על ט ע ןיירַא

 יעצ ןוא סַאלב ,ל ע ט ַא מ ןוירַא טמוק ריהט רעד ןופ ,זָאנ רעד זיב
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 רעד ע ק ר ָא ב ר .רעטרע ערעווז ייז טזיוו ש מ ש רעד ,ןעגארט

 רדס םוצ ןועמ ךיז זוא ןוא זָאנ וד סווא טצוונש ןוא ךיז טלווא ב ר

 ,םנכוד

 ,ר פו ס ה י ר כז ב ר ,כ ר וע ד ע ק ר ַא ב ר

 -ַאמ ,שרעה-ובואר ,שמש רעד לעדיא
 ,5ע ט ע ,ןיצ יב ר יד ,ןימינ בדיוק ,;לע ט

 .ןע די א ןינ מס ַא ןוא ת ודע יוו צ

 זיא ,היבוט רב הירכז רפוס ,וד ,(טג םעד טמענ) ב ר ר ע.ד
 ? ןעבירשעג וד טסָאה ,זעבירשעג ַאד טסָאה וד סָאװ ,טג רעד סָאד

 .ָאו .(דרָאב רעטכידעג רעד ןיא ךיו טצַארק) ר פ ו ס ר ע ד

 ןמיס ַא ָאד טסָאה ןוא טנג םעד וד טסנעק . ב ר ר ע ד
 : ? קחבימ

 .ָא .ר 9 ו ס ר ע ד

 םירפא רב יכדרמ השמ ,לעב רעד ריד טָאה . ב ר ר ע ד
 פערעטניט סָאד ןוא טניט םעד ,טעמרַאּפ סָאד ןעבעגעג ,השנמ

 ? םידע יד רַאפ גייצעג-ביירש עצנַאג סָאד ןוא

 .ָא .ר פו ס ר ע ד

 רַכ יִכדרְמ השמ ,לעב רעד ןעסייהעג ריד טָאה .ב ר ר ע ד
 םשלו המשלו ומשל ןעביירש טנ םעד טסלָאז וד זַא ,השנמ םירפא
 ? ןישוריג

 .ָא ,ר פ ו ס ר ע ד

 רעד סָאװ ,טג רעד זַא ,טדערעג ױזַא וד טסָאה .ב ר רעע ד
 -ירשעג זיא ,ןעבירשעג טָאה ,השנמ םירפא רב יכדומ השמ ,לעב
 ?ןישוריג םשלו המשלו ומשל ןעב

 רעד סָאוװ ,טנ רעד זַא ,טדערעג בָאה דיא .ר פוס ר ע ד
 -ירשעג זיא ,ןעבירשעג טָאה ,השנמ םירפא רב יכדרמ השמ ,לעב
 .ןישוריג םשלו המשלו ומשל ןעב

 ,שרגמ ם'נופ טרעהעג רהיא טָאה .,(תודע יד וצ) ב ר ר ע ד
 עלא ןטװענ ?טבמס טאה רע זַא ,השנמ םירפא רב יכדרמ השמ
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 ןעבירשעג זיא ,ןעבירשעג טָאה רע סָאװ ,טג רעד זא ןוא ,תועדומ
 ? ןישוריג םשלו המשלו ומשל

 רעד ןוא רעבָארג ַא ףיוא רענייא ,ןעמַאזוצ עדיב) תוד ע י ד

 . .ָאי .(עמוטש רענוד ַא ףיוא רערעדנַא

 השמ ,שרנמ רעד זַא ,ןעהעזעג רהיא טָאה . ב ר ר ע ד
 ןעּפ ןוא טניט םעד ןעוועג רסומ טָאה ,השנמ םירפא רב יכדרמ
 לָאז ,ןעבירשעג טָאה רע סָאװ ,טנ רעד ידכב ,לערעטניט סָאד ןוא

 ? ןישוריג םשלו חמשלו ומשל ןעבירשעגנ ןייז

 = .תודע יד

 .(עליושטַאפ וד ןעלטע ּפָא טק ד עמ)

 ,שרעה ןבואר תב לעדנענעג לעטע היח יד .ב ר ר ע ד

 םירפא רב יכדרמ השמ ןַאמ ןייד ןופ טנ םעד ןייז לבקמ וד טטליוו

 "אי, :נאז..? יאנת ןהָא ןוא סנוא ןהֶא ,ןעליוו ןעטוג ןופ השנמ

 טוהט שמש רעד לעדיא זיב ,עלייוו עשביח ַא טגייוש) 9 ע ט ע

 י .(לעברַא ם'ויב קרָאט ַא וז |

 רעדָא ,חעובש ַא רעדָא ,רדנ ַא ןָאהטעג וד טסָאה . ב ר ר ע ד

 ."יינ, :נָאז ?רוסיא ןייא

 !ןיינ ,ןיינ .(ּפָאק ן'טימ טלעקָאש) ? ע ט ע
 ַא רעדָא ,רובד ַא םלועמ טדערעג וד טפָאה . ב ר ר ע ד

 : גאז ...? ןייז קיזמ טינ טג םעד לָאז'ס ,רוסיא ןייַא רעדָא ,העובש
 ."ןיינ;

 '!ןיינ .(ןערערט טימ) ? ע ט ע

 .(ןעלטָאמ וצ טרהיפ שמש רעד לעדיא) וי

 טסליוו ,השנמ םירפא רב יכדרמ השמ ,וד .ב ר ר ע ד
 שרעה ןבואר תב ?עדנענעג לעטע היח בייוו ןייד טג םעד ןעבעג וד

 "אי. :גָאז ? יאנת ןהָא ןוא סנוא ןהָא ,ןעליוו ןעטוג ןייד ןופ
 לעדוא ,טצפוז ןוא ןעלטע וצ ּפָאק םעד סיוא טהערד) 9 ע ט ַא מ

 -ַאש רע .ןעגיובנעלע ן'טימ ןעטניה ןופ ךרוטש ַא םהוא טוהט שמש רעד

 !ָאי .("ָאי, טגָאז ןוא "ןיונ, ףיוא ּפָאק םעד טימ טלעק
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 ַא רעדָא ,רובד ַא םלועמ טדערעג ֹוד טסָאה . ב ר ר ע ד
 :נָאז .,,? ןייז קיזמ טינ טג םעד לָאז'ס ,רוסיא ןייַא רעדַא ,העובש
 ."ןיינ;

 טמענ שמש רעד .ןעלטע וצ רעטנעהענ וצ ךיז טקור) לע ט ַא מ
 !ןיינ .(רעטייוו לעסיבַא ּפָא םהיא טרהיפ ןוא ןעלסכַא וד רַאפ ןָא םהיא
 םהיא טוהט ,רעמויוו ןעגָאז סיּפע ליוו רע) ...ןעגָאז טלַאװעג בָאה ךיא
 ,(דנַאה רעד ויב היצ ַא שמש רעד

 ריד ַאנ ,(ןיד וּפ-לע טג םעד רעביא םהיא טיג) ב ר ר ע ד
 טדנעוו בר רעד) ...ןעגָאז ריד ?עוו ךיא ןזיב ,םהיא טלַאה ,טג םעד
 םהיא ייז רעֶדָא ,הכותכ יד ּפֶא םהיא ביג ,(ןעלטע וצ ןיוש ךיז
 ,תציצח םוש ןייק ןייז טינ לָאז'ס ,לערעגניפ סָאד סיוא והט ,לחומ
 ןוא ,ףיוא ביוה טנעה יד ,ןערהירנָא טינ לָאז לעברַא רעד ןוא
 ,(םלוע םוצ) ,.,ןענָאז ריד לעװ ךיא זיב ,ןעכַאמרַאפ טינ ייז טסלָאז
 םלוע רעד) ..!טנָאז -- םג ן'םיוא ?וסּפ ַא סיפע טָאה עס רעוו
 יכדרמ השמ ,וד .,(ןעלטַאמ ּוצ בר רעד ,שינעגוווושלוטש טומ טגווווש
 ףעטָאמ) ,בייוו ןייד ןופ רעכעה טנעה יד ףיוא ביוה ,השנמ םירפא רב
 עֶדייֵַב ;לעבימ ן'רעטנוא רהיא טקוקראפ ןוא ןעלמע וצ וצ ךיז טקור
 .(ןעלטָשֿמ וצ בר רעד .ןערערט יד ןעגנולש ןוא ןענייוו ןעשנעמ עגנוו
 אכרֲאו ןיא טרָאװ ךָאנ רימ גָאז ,השנמ םירפא רב יכדרמ השמ ,וד
 ,.ךטיג הז ירה, :גָאז

 ...ךטיגגג הזזז יררה ,(ךיז טגרַאװ רע) ? ע ט ַא
 ...יךטינ ילבקתהחו, .ב ר ר ע ד

 ..ךטטיג ילבקתהו ,(שטיווק ַא טימ) ל ע ט ַא מ
 .."תשרוגמ ייהת ובופ . ב ר ר ע ד
 ...תשרוגגגגמ ייהת ובו .? ע ט ַא מ
 ..וישכעמ ינממא . ב ר ר ע ד

 ..וישכעמ ינמממממ ,(ןייוועג ךילרעמָאו ַא טימ) לע ט ַא ם
 ,."'תא ירחוע . ב ר ר ע ד
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 מג רעד) ...תא ירחהו ,(דניק ןיילק ַא יו טעּפילח) 9 ע ט ַא מ

 ן'פיוא ןעלטע טלַאפ לעטַאמ ,דנעה ענויז ןופ סיורַא םיצולּפ טלַאפ

 ַא ןיא ןעטַאגעגפיונעצ טכורעגמוא דרעוו קלָאפרַאּפ סָאד ןוא -- ולַאה

 ,(שוק ןעגוררעוופ-םָאלּפ ,ןעסיוה ,ןעגנַאל

 ןהָא ,גודנעהּפָא ,טנוומשרע הלוחתכל טביילב) ם ? ו ע ר ע ר |

 םעד ףיוא ןעמַאזווצ עלַא ןוא ןערעדנַא םעד ףיוא רענויא ןעקוק ַאןושל

 ..} עפדוניַא-יא ,(בר

 !השעס ַא !ונ ,ונ ,(םורא טונימ עגינויא ןיא) ב ר ר ע ד
 ךורב ,ָאד ןיוש ןיב ךיא ,(סעציילפ יוד םומ טשטיינק) ! השעמ ַא

 ןיימ ףיוא ןיוש בָאה ןוא ,בר רהָאי גיסיירד ןוא ןעביז דלַאב ,םשה

 השעמ ַאזַא ךָאנ רימ ךיז טָאה -- ,טג'ענּפָא ךעלרַאּפ גונעג ןעבעל

 .ונ ,נ !השעמ ַא !השעמ ַא !ןעפַאלרַאפ טינ

 !םימשה ןמ ,(םענייק ףיוא טינ טקוק) |} י צ י ב ר י ד
 ךורב ,ךרבתי םשה ןופ ,םימשה ןמ גוויז ַא סָאד ךָאד זיא אמתסמ
 ...ומש דורבו אוה

 ,בוט לזמ טנַאז ,ןעדיא !בוט ?זמ .ןכ דש םול ש בר

 !טלעטש הקשמ טלעטש ןוא !ןעדיא

 פזמ !בוט לזמ .(ןערעדנַא םעד רעניא) ם 9 וע ר ע ד

 !בוט לזס !בוט

 טקיש !שרעה-ןבואר בר !שרעהיובואר בר .ר פוס וע ד
 | ,"םייחלא ןעקנירט רימ ןעלעוו ,הקשמ ךָאנ

 הקשמ ,לעדיא !הקשמ ךַאנ !הקשמ דָאנ .ם וע רע ד

 | ! ןענַארט וצ גנערב

 !ךיא ףיל טא !דיא הענ טָא .ש מש רעד לע דיא
 ? ןעסייברַאפ וצ ףיוא ןעגנערב ךיא לָאז סָאװ

 ננירעה ןוא ,גנערב ךעלכיק גנערב .| כ ד ש ם ו5 ש ב ר
 ..פעסיבַא עקשיק ערַאד ל?עסיב ַא ןוא ,גנערב



 9 טג רעד

 סָאװ !םולש בר ,ונ ,(ןכדש םולש וצ) שר עהיובואר
 ?םולש בר ,טכערעג ןיא רעו ?ָאיַא ?טגָאזעג ךייא ךיא באה
 ! ? ךיז ןע'טג רָאג ריד ַאנ ? םולש בר ,אה

 -ןבואר בר ?רעניימ ש"חר ןיימ רעבָא . ם ו 7 ש ב ר
 טהעטש רע ןזַא ןכדש ַא !רימ טמוק ש"חר טמוקפ רימ ,שרעה
 טמוק תונכדש ךיוא ןיוש םהיא טמוק ,ןכדש ַא טייז רעד ןופ וליפא
 י.י ה ע 5 ע ?סָאװ ,ױזַא טינ ,עקרָא בר ,רחיא טגָאז סָאװ ! םהיא
 ,טשינ טסעגרַאפ ןוא ,(שמש םוצ) ,.! יי ה ע ? ע ךדודיש רעיינ ַא
 ! עראד עקשיק ,םשה-ןעמל ,עקשיק ערַאד ,לעדיא בר

 סָאד ןעמוקעגניהַא ןיא ואְו) ,(תולוק ךסַא ם לו ע ר ע ד
 ?ץיצקַא ןייֵא טרעהעג וד טסָאה ?ייז ןענעז ואוו .?קלָאמרַאּפ
 ווב ךיז ןעטלַאה) ! עידעמַאק ענייר ַא !עידעמאק ַא ! ַאחדַאח-ַאח
 ,(גידנעכַאל ןעטייז יוד

 !פעטַאמ ,ריד בוט לזמ ,(ןעלטָאמ וצ) }י' מ י נ בדייו?
 ריד בָאה ךיא ...ןעבָאה טינ ןייֵלַא לָאז רעד ,אנקמ ריד זיא'ס רעוו
 ?רהיא טגָאז עידעמַאק ַא ,(םלוע םוצ) ,,,גיבייא ףיוא טגרַאזרַאפ ןיוש
 ןיוש ךיז טעווס ! עידעמַאק ַא דייא ןופ ןעכַאמ וצ יקַאט זיא'ס
 ןעכַאמ ,ןעביירשאב לָאמַא ךייא ןופ טעװ סָאװ ,רעכלעזַא ןעניפעג
 ...עידעמַאק ַא דייַא ןופ

 ,(ןַאמ םוצ ,גנַאהרָאפ טיוז רענעי ןופ טנוישרע) י צ נח - ה רש

 טעװ רע ןַא ,טגָאזעג ריד ךיא בָאה ? טסרעה ֹוד ,שרעה-זבואר
 טזייוועב) ? !קינוב-לכ רעד טָא ,ןעטעזַאג יד ףיוא ןעביירשאב זנוא
 ךיז טזָאל ןוא ןעלטַאמ ףיוא ןוא ןענימינב-וול ףיוא סעקַאלוק יד טי

 ,(רוחט רעד וצ

 .גנ ַא הר ַא פ





 הוא
 וקאאטסיא יט

 טוומאצגהמיווהו
 אמוני

 םינופ רעדליב .טײרּפשעצ ןוא טעעזעצ

 ןעטמקַא יירד ןיא ,ןעבעל ןעשידיא

 ,1900 רהַאי ןיא ןעבירשעג





 .ענַאלּפױא רעטייווצ רעד וצ

 "עמ ַא רימ ןופ טקורדענ ךיז טָאה קירוצ רהַאי עגינייא טימ
 ןעמאנ םעד רעטנוא "גנוטייצ-סלָאפ רעשידוי, רעד ןיא ןָאטעיל
 יד םגה ,'ןעבעל ןעשידוי ם'נופ רעדליב ,טײרּפשעצ ןוא טעעזעצ,
 ךָאד ,םרָאֿפ רעשיטַאמַארד ַא ןיא ןעבירשעג ןענעז רעדליב עגיזַאד
 ןייז הכוז לָאמַא ?עוו ךיא זַא ,ט'מולח'עג טינ וליפא רימ ךיז טָאה
 .ענעצס רעד ףיוא טרהיפעגפיוא ייז ןעהעז וצ

 טצעזענרעביא עסעיּפ יד ןעמ טָאה םורא רהָאי עכילטע ןיא

 ןעשיליוּפ ןיא טלעיּפשעג יז טָאה עמ ןוא דךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא
 ןעמונעגפיוא טָאה םוקילבוּפ סָאד ,תמא .אשראוו ןיא רעטַאעהט

 -ַאג יד ,דנעשַאר רהעז עסעיּפ רעד ןופ רבחמ םעד ןוא עסעיּפ יד

 רהעמ סָאװ רָאנ ,ךילטנייוועג יו ,"ַאוַארב , טשטַאּפעג טָאה עירעל

 רבחמ םעד סָאד טָאה רהעמ ױזַא ,טעוװעדלַאװגעג טָאה םלוע רעד

 רהעמ ךס א טלהעפ עסעיפ רעד זַא ,טלהיפעג טָאה רע : ןעסַארדרעפו
 ענהיב רעד ףיוא זַא ,טלהיפענ טָאה רע :טנָאמרעפ יז ?עיפיוו
 ךיא סָאװ ,סָאד ,אמַארד ןייק טשינ ,ןָאטעילעפ ַא טלעיּפשעג דרעוו

 ,"רבקה טובח, ןעפודנָא תמאב ןעמ ןָאק ,ןעטילעג טלָאמעד בָאה

 ףיא ,"טשטעווק ךוש רעד ןעמעוו ,ןעמ טגָאז ,טינ טסייוו רענייק,

 -סיוא טָאה סָאװ ,רעניצנייא רעד טשינ ביוא לַאמסנעד ןעוועג ןיב

 .עסעיפ רעד ןופ רבחמ םעד טפייפעג

 ףיוא יז ןערהיפפיוא םוצ ,עגַאלפיוא רעטייווצ רעד ייב ,טציא
 .ןערעסעבסיוא םוצ ןעמונעג יז ךיא בָאה ,ענהיב רעשידיא רעד
 זַא ,טּפעלשרעפ טייוו ױזַא רעבָא ךדימ טָאה "ןערעסעבסיוא , סָאד
 רָאנ טעמכ ,עסעיּפ עיינ ץנַאנ ַא ןעבירשעגנָא טעמכ בָאה ךיא
 ןוא ןעניױשרַאּפ יד ןופ ןעמענ יד ,קנַאדעגטּפױה םעד טזָאלעגרעביא



 ןיימ זַא ,טלָאװעג בָאה ךיא .,טרעדנעעגמוא סענעצס יירדיייווצ ַא

 א שטָאח ןעבָאה לָאז ענהיב רעשידיא רעד ףיוא עסעיּפ עטשרע

 ךיז טעוװ עירעלַאג יד ביוא זַא ,ױזַא ,עסעיּפ ַא ןופ םינּפ לעקיטש
 -ַארב ןעשטַאּפ , ןעלעוו לָאמַא טעוװ ןוא ןעטלַאהנייא ןענָאק טינ
 -- ןעגרוטַאמַארד עגנוי, ,,,טסיזמוא ןעשטַאּפ טינ יז לָאז ,"ַאװ
 רהעמ ןוא ןערידַאלּפַא רעגיצניוו ןעמ ףרַאדעב -- ווָאכעשט טגַָאז

 ..} רעטרעוו ענעדלַאג ,"ןעפייפסיוא

 .םכילעיםו?ש - 1909 ,יַאמ ,וועיק



 :ןענױשרַאּפ יד

 רענעמוקעגפיוא ןויַא ,רחוס ַא דיא ַא ,ט נ ַא 5ַָאש רי א מ

 .טַארקַאטסירא ןווא ףיוא ךיז טדיינש ,םיקו-יח רעטסָארּפ ַא ,רובג
 .המשג ע'רשכ ַא ,עבילרהע ןייא עגידיא ַא ,בייוו ןייז , ה כ 5 מ

 ,"טנַארפא ַא ,ןחוז רערעטלע רעוז ,ייוו ט ַא מ

 ."לקעיס-עד-ןעפ , השורג ַא ,רעטכָאט ערעטלע רעיז , ַא ר ַא ? פ

 ףיוא ךיז טסוור ,רַאה ץנערָאשעג ,רעטכָאט ערעגניא רעייז , חה נג ח

 .ןעסרוק יד

 ,טסינווצ ַא ,ןהוז רערעגניא רעייז ,ם יי ח

 ."ןאמ-חרבח, ַא ,ןהוז רעטירד רעייז ,י ד ַא? ַאוו

 .לע'רוחב-חוצמ-רב טעוװועלַאבעצ ַא ,לעקיניזימ רעייז ,ע ק ש ַא ס

 ,ןתוחמ ס'טנַאלַאש ,רע מא טש נע דייז ע?'הש מ

 .סוחי ןיא ןעקנוטעגנויא ,לעדיא טצוּפעגּפָא ןיוא

 .ןעכַאוװרעד ןיא לרעּפ טגָארט ,בייו ןיז ,על ע טי א

 "ענשטעטַאטס8 ַא ,ןתה ס'הנה ,ןהוח רעיוז ,ק יש ט נ ַא ר ַא

 ,רוחב

 ַא טימ לעבייוו ַא ,ס'הכלמ הבורק עמערָא ןיֵא , י ס ע ּפ

 ,עלוושמַאפ
 ,רעלעיּפשנעטרַאק ַא ,רבח ַא ס'ייווטַאמ ,ע ק ד יוו ַא ד

 ,ןכדש בלַאה ,רעלקעמ בלאה ,קיטנָאז ַא טומ דיא ַא ,י נ ע ב

 ,סטנַאלַאש וד ווב לעדייטבוטש ַא ,ע ש ַא מ

 -ד יימ ,רדעלדמעה עצרַאווש טימ םירוחב
 ט ַאל ג ןוא סע קוזולב עטיור טימ ףךע?

 .|ע ניו ש ר ַא פ

 רע ס ורר ג ַא ןיא רָאפ ט טוק עט בוש עג י ד

 , סט ד ַא ט ש





 .טקַא רעטשרע

 5 נ א ל ַאש ר ו א מ טציז שיט ןעטקעדעג-ךיור ,ןעסיורצ ַא ייב
 טגיטפעשעב זיא ה כ ? מ -- .תונובשח ןוא טפעיטרעפ ,טַאלַאה ַא ןיא
 ןיוא , ַא ר ַָא ל פ -- ,ייט ןעכולטיא רעטנוא טגָארט ,רַאווָאמַאס םיוב
 ,להוטשגעיוו ַא ןוא טציז ,לעברַא ענעטינשעצ עטיורב טימ ,עטרעדוּפעגנָא
 ,לעביב ַא ןיא טפעיטרעפ , ה נ ח -- .דייהרעליטש טגנוז ןוא ךיז טגעיוו
 .רייהרעלוטש רעטנוא טפוופ ,רעטעמשָאקעצ ַא ,ו יו ו ט ַא 8 -- ,טנעייל

 .ענעצס עטשרע

 ?עקנעשַאש !עשַאש ,(שיסור ףיוא ה כ ל מ
 ,ןיא סָאװ .(שיסור ףיוא ,רדח ןערעדנַא ם'נפ) ע ק ש ַא ס

 | ? ַאשַאמַאמ
 ? ןעטרָאד וד טסוהט סָאװ ,. ה כ ? מ

 ?ןעד ןיא סָאװ .ץַאק יד שַאו דיא ,ע ק ש ַא ס
 ,(ןעכַאל אראלפ ןוא ייווטַאמ) ! ייט ןעקנירט העג , ה כ ? מ
 םהיא טימ יקאט וד טסנַאק שרעדנַא ,(רעטומ רעד וצ) ח נ ח

 ? שיסור ףיוא רָאנ ,ןעדער טינ
 עלַא טדער רהיא זַא ,ןעדער ךיא לָאז ןעד ױזַא יו. ח כ ? מ

 ,שידיא ףיוא ןעדער רעסעב טלָאװעג יאדוא טלָאװ ךיא ? ױזַא
 ןוא ,עלא רהיא זַא ,ןוהט ךיא לָאז סָאװ רָאנ ,ןושליעמַאמ ףיוא
 ףיז טָאה ,(ן'רואמ םיוא טזייוועב יז) ררַאנ רעטלַא רעד טָא וליפא
 רעוו ןוא .זושל ןעגילייה רעזנוא ןעבײרטסױרַא לָאז עמ ,טדערעגנַא
 רעד ןיא ,רעהַא ןערהַאפעגרעכירַא ןענעז רימ טניז ןופ ,טסעומש
 ?ריאמ ,יױזַא טינ רשפא ,סָאװ !טדָאטש רענעטלַאשראפ רעגיזַאד

 ּויווטַאמ) ? המהב ַא טזיב וד זַא ? ױזַא טינ סָאװ ,.ר י א מ
 .(ןעבַאל אראלפ ןוא

 ם'נופ טייוו טינ טלַאפ עלעּפע סָאד 1 טכַאל ,טכַאל . ה כב ? מ
 ..."אקצעיזד יקַאט ,ָאקטַאט יקַאיװ ,עלעמיוב
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 ,רסומ ןייד טימ ןעביוהעגנַא ןיוש טסָאה ?ןיֹוש . ר י א מ
 ןוא ייווטַאמ) ? ענערַאוװ-ענעשטעּפ ן'טימ ןוא שמוח-שטייט ן'טימ
 ךיז טקוק) ?ידָאלַאװ זיא וואו ? םייח ןיא ואוו ,(ןעכַאל אראלפ
 ?טינ ייז ןעמ טחעז סָאװ רַאמפ ,(םורא

 .םתסה ןמ ךָאנ ןעפַאלש . ה כ 5 מ

 טקעוועגפיוא ייז ןעמ טְלָאװו רעמַאט ? ? טעּפש ױזַא .ר י א מ

 ? ייט ןעקנירט

 .ןעפַאלש טגעלעג טעּפש דיז ןעבָאה ייז ,תונמחר ַא ,ח כ 9 מ
 ? טנערעלעג .(ןערעיּפַאּפ וד ןיא טקוק) ר י א מ

 ןַא ,טבַאד רימ ?ןעד יו !ךיז טהעטשראפ .ייוו ט ַא מ

 .ךיילג גָאט ן'טימ םייהַא ןעמוקעג עדייב ןענעז יז

 .גָאט רעסיורג ןיוש ןעוועג 4? ךיילג גָאט זטימ . א ר ַא ? ם

 סָאד ןעמ זיא ואוו ? סָאד טסייה סָאװ ,(ן'חכלמ וצ) ר י א מ

 ראפ סָאװ ? טכענ עצנַאנ םורא סָאד ןעמ טהענ ןיהואוו ? ןעוועג
 ? טכַאנ ייב ןעסטכעהעגמורַא

 ! ןעּֿפַאלּפ רעדניק --- סָאוו דיא סייוו . ח כ 5 מ

 -עפטנערַאפ ייז וד טספרַאד סָאװ ! עשַאמַאמ .י ו ז ט ַא מ
 רעד זיא סָאװ ."עינַאדעסַאז א ףיוא ןעוועג ןענעז ייז ?ןער

 ? קילנמוא

 ?רָאנ סעינאדעקַאז ראפ סָאו , ר י א מ

 : ןעטלעוו ןערהעק ענעי ? יז טימ דיז טסלעיּפש .ַא ר ַא 5 פ
 !דָאב יד טנערב עמ .ייווט ַאמ

 רעסעב ץלַא ,(ךוב ם'נופ ןעגיוא יד ןעמונעגוצ טשינ) ה נ ח

 .ןעטרַאק ןיא טכענ עצנַאג ןעלעיּפש יו
 ןעטרָאג ןייד ןיא ןיוש זיא סָאד .(ןעייווטַאמ וצ א ר ַא 0 פ

  ..יװטַאמ ,ןיירַא
 ייב ,"לכש רעצרוק ,ןעמ טנַאז ,רָאה עגנַאלא .ייווט אמ

 ,לכש רעצרוק יא ,רָאה עצרוק יא : ןעכַאז עדייב זיא רהיא
 | ,םעט ןהָא יא ,גישטַאלּפ יא , ה  ח
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 !טי-ןי-יפ .(ףיופ ןעגנַאל ַא סיוא טהיצ) ייוו ט ַא מ

 סָאװ ? סע טפייּפ רעוו ,(ּפָאק םעד ףיוא טביה) ר י א מ
 ? יירעפייפ ַא רַאפ

 ךיא ,ליטש ןייז זָאל ,(טעבעג 8 טומ רעדניק וד וצ) ח כ 7 מ
 טיג .רעטַאפ םעד שוק ַא טוהט ,ם ו ! ה ןָא טמוק סע) !ךייא טעב

 ,(ווט רעטנוא םהוא טגָארט ה 2: ם ,דנַאה יד ן'הנח

 .ענעצס עטייווצ

 -אז רַאפ סָאװ ? םייח ,ןעוועג סָאד וד טזיב וואו . ר י א מ
 ?ריד ייב סעינַאדעס

 .ןעטסיניצ ןופ . ם יי ח

 .ןעריאידלארשיזץרא ןופ .יי וו ט ַא מ

 ייב ןעטרַאד ןעבילבענ זןיא עשז סָאװ ,(שינָארא ר יא מ |
 ? הפיסא רעד ףיוא ךייא

 ןייק ןעדיא עֶלַא ןעלקעּפרעבירַא לָאז עס .ייוו ט ַא מ
 ,לארשידץרא

 -ץרא טינ טלעפעג ייז סָאװ ,ןעדיא יד ..געלַא טינ . ם י י ח
 .ָאד ןעביילב ןענָאק ,לארשי

 סייה ַא רָאנ לעמור םוצ ּפֶא יז טהענ סע .ייוו ט ַא מ
 ַא טומ ו ד ַא ל'ַא ו ו ןָא טמוק סע .זעוורענ טכַאל ַאהָאלפ) ,לעדרעפ
 = ן'הנה ןוא ן'םייח טשטעווק ,רעטַאפ םעד שוק ַא טוהט ,רעכיב לעקעּפ

 ,(וומ רעמנוא םהיא טגָארט ה כ ? מ ,דנַאה וד

 ,ענעצס עטירד

 } ףיליירפ ױזַא ַאד זיא סָאװ .יד א? ַאֹוו

 ?ייז טלהעפ סָאװ . ם יי ח

 ,ונ .(ןעגווא יד ןעביוהעגפיוא טשינ ,ן'ידָאלַאװ וצ) רי א מ

 ? ןעדיא יד ןערהיפרעבירַא וד טסליוו ןיהואוו 4 יקדָאלַאװ ,וד ןוא
 ? םירצמ ןייק ראג רשפא יצ ??ארשי ץרא ןייק ךיוא
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 ןָאק עמ ? םירצמ ןייק ןעמ ףרַאד סָאװ .יד ַא ? ַאוו

 ?ַאד ןעפַאלקש ןייק ןייז טינ

 ףיוא ךיד ןוא זנוא ןעמ טניימ סָאד !ַאּפַאּפ ,.ייווט טמ

 ,,,םכותב

 ןעטַאט ַא טימ ,(הטומ ןעטוג ןיא ןידָאלַאו וצ9 ר י א מ
 : ?רענייא ץאנייש וד ,רעטרעוו עכלעזַא וד טסדער

 ארָאלפ ,טפוופ ייווטַאמ) ?רעטרעוו ערעסַאװ .יד ַא? ַאוו
 ,(טכַאל

 ַא רַאפ סָאװ ? יירעפייפ ַא רַאפ סָאװ ,(גנערטש) ר י א מ
 ? רעטכעלעג

 זָאל ,רעדניק !ליטש ןייז זָאל רעבָא .(וצ טפיול) ה כ ? מ

 -צעק ויווצ טימ ע ק ש ַא ס ןָא טמוק סע) !ךייא טעב ךיא ,?יטש ןייז

 -ומ יד םעדכַאנ ,רעטַאפ טעד רעהירפ טשוק רע .דנעה עדייב רעטנוא ךעל

 ,וומ םהיא טיג ,םהיא םורָא ךיז טהערד ,םהוא טצעזאב ה כ ? מ .רעט

 .(ךלימ טימ ץעק יד טעװעדָאה רע

 .ענעצס עטרעיפ

 ! החּפשמ רעד טימ ָאד ןיוש זיא רע !אהא .ייוו ט ַא מ
 !ץעק יד טימ עקשַאס .א ר ַא ? פ

 ןעמ טפיוק סָאװ רַאֿפ ,(םענייק ףיוא טינ טקוק) ע ק ש ַא ס
 ? רעּפיסָאלעװ ןייק טינ רימ

 ! עקנעשַאס ,ליטש ןייז זָאל ,(םהיא וצ וצ טפיול) ה כ 7 מ
 ייז ףרַאװ ?טייקסואימ ַאזַא טימ ןעטלַאה ךדיז ריד גיוט סָאװ
 !ץרש ַא !ןורכז םוצ טדַאש ! סיורא

 טינ רימ ןעמ טפיוק סָאװ רַאפ .(םינ יז טרעה) ע ק ש ַא ס
 טפיוק סָאװ רַאפ דעּפיסַאלעװ ןייק ,(ךיוה) ? דעּפיסַאלעװ ןייק
 .(ן'הכלמ ץוח ,ןעכַאל עלַא) 1? טינ רימ ןעמ

 טָאה סָאװ ?ַאה .(ןערעיּפַאּפ וד ןופ ּפָא ךיז טפייר) ר י א מ
 ?ןעפיוק םהיא ןעמ לָאז סָאװ ? טגנַאזעג רע
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 דעּפיסעל ַא ..! טלעּפַאלּפ דניס א סָאװ ךדיא סייוו . ה כ 5 מ
 ? סָאװ ,ןעפיוק םהיא טגָאזעגוצ וד טסָאה

 אזַא !ןעמַאלפ ערעסַאװ !ןעדעּפיסעל ערעסָאװו . ר י א מ
 ןערהָאפמורַא טינ ,ןענרעל ךָאנ טספרַאד וד יו קירוועוו רעניילק
 !עװטסדוקסַאּפ ַאזַא טימ ריז ןעלעיּפש ןוא ןעדעּפיסעל ףיוא
 ףַאמ ייוװַצ ןוא לָאמ ןווא ףיוא ויז טביוה עקשַאס ;ץעק וד ּפָארַא טפרַאוו)

 סרערהעל ענייד ןענעז ואוו .(ן'הכלמ ץוח ,ןעכַאל עלַא .לָאמ וורד ןוא

 ? ואוז

 א רענייא ןעוועג !אחיאחיאחה ?סרערהעל .ע ק ש ַא ס
 .ָאטשינ ךיוא רע זיא ,רערהעק

 רעד ןוא ,ונ ?רערהעל ַא רענייא טסייה סָאװ , ר י א מ
 ?יבר רעד זיא אוו -- דמלמ

 גנַאֿפ ןוש ?'יבר רעסַאװ ?דמלמ רעסָאװו .ע ק ש ַא פ
 ! ןעבירטעגנכרוד

 רעו ?ןעבירטענכרוד ?סָאו ?ַאה .(טשַארעביא) ר י א מ
 -סיורַא חזעה ַא טַאהעג סָאד טָאה רעוו ? ןעבירטעגכרוד םהיא טָאה
 ךיא ,(שיט ןיא דנעה יד טיט טּפַאלק) ? רימ ןהֶא דמלמ ַא ןעביירט
 ַאד זיא רעװ ?רהיא טנייווש סָאװ ? ןיינ יצ ,תיבה לעב אד ןיב
 ,סעב רהעמ ץלַא ןיא רעטיוו סָאוװ ןוירַא טהעג רע) ?תיבה ?עב

 רעד ,ןעביוהפווא ייז ליוו עקשַאס ןשיט ם'נופ ץעק וד טפרַאוו

 טימ ,רענייא קעניווסדיּפ וד ,ריד הענ ,(ךרוד םהוא טבוודט רעטָאפ
 -נוא טעקרומ ,קעווַא טהעג ץעק וד טי עקשַאס) ! עװטסדוקסַאּפ רעד

 .(..."בוטש ענעטלָאשרעּפ א, ;זָאנ רעד רעפ

 .ענעצס עטפניפ

 !טידוי-יפ ,(ףייפ ןעגנַאל ַא סיוא טהיוצ) ייוו ט ַא מ

 ! יחייח-יח ,(דייהרעליטש ךיז טקיטש) , ַא ר ַא ? פ
 !פע'רוחב ןעטלעז ַא .(ן'ידַאלַאװ וצ) ם י י ח
 !גנוהיצרע ענעטלעז . ה ; ח



 םכולע-םולש 5

 ַאיניאטסָאד איװַארנַאלז טָאװ, ,(טרימַאלקעד) י ד ַא ? ַאוו
 .(שינעגוווושליטש .ַא טשרעה טונומ רַאּפַא) ,,,"ידאלמ

 ? עיסוקסיד ַא רימ ןעכַאמ ןעוו ,({ ידָאלָאװ וצ) םיי ח

 .(ן'הנח וצ) ,,ץַאלּפ ןייק ?ייורעד ַאטשינ ,י ד ַא? ַאוו
 ? ןעטַאבעד ערעזנוא ןיא ?ײהטנַא ןייֵַא טסמענ

 ? ןייז סָאד טעװ זעוװ .ןעגינגרעפ טימ . ה נ ח

 ? לקַאטקעּפס ַא ?סָאװ . א ר ַא  פ

 ? ןהוה ַא ךיז ט'מולח סָאװ ,(ן'ידָאלַאװ וצ) ם י י ח

 | | ,עסַארּפ ., ח נ ח

 רעזנוא ףיוא וד טסגָאז סאו .(ןעייווטַאמ וצ) א ר ַא 5 ם
 יד רעטנוא ךיז טרעש עמ רלַאב יו זַא ,טניימ יז ? עקטסיסרוק

 =.ןעסרוק יד ףיוא וצ ןיוש ןעמ טמענ ױזַא ,רָאה

 ? ןעסרוק ראפ סאו ?ןעסרוק ?אה .רי א מ

 ! ןעלּפַאלּפ רעדניק סָאװ ךיא סייוו , ה כ 5 מ

 עשידיא ַא יז ןיא ?ייוורעד זַא ,טסענרַאפ יז .ייווטַאפס
 , ,"טַאטסעטַא ןייֵַא טימ עקווַאדישז, ַא ,טסייה סָאד ,רעטכַאט

 . ,ןעבולק עֶלַא ןיא ךיז ןערעגלאוו יו רענעש זלַא .םיי ח
 .ןעטרַאק ןיא ןעלעיּפש ןא .יד ַאלַאוו
 ט ןעטרָאק רַאפ סָאװ ? ןעבולק רַאפ סָאװ ,ר י א מ
 .(רעדניק יד וצ) ! ןעלּפַאלּפ רעדניק סָאװ ךיא סייוו .ה כ5 מ

 ,ליטש עלוווו ַא ףיוא דרעוו סע) !?יטש ןייז זָאל ,ךייא טעב דיא
 | | ,(דייהרעליטש ךיז ןעשיווצ ןעדער גרַאווגנוי

 ןעביירשנַא רימ טעוװ רעוו ,(שיט ם'נופ ףיוא טהעטש) ר י א מ
 רע .,..? ךיא ןיימ ףַארנ םוצ ,ץירּפ םוצ ףעירב ןעטכער ַא סיּפע
 טינ עמ ,רלַאװ םהיא ייב טגניד עמ זַא ,ףַארנ רעד ,רימ טביירש

 סייו ףיא ,טניימ רע .;;זײרּפ םענרעזייא ןייֵא ,רע טנַאז ,םהיא
 -עטנָאמ ;, ןייק ,ןיהַא ןיוש םהיא טהיצ סע ...! טניימ רע סָאװ ,טינ
 ןעבַאה רע ףרַאדעב ..!עלעטרעק ַא !םהיא סע טהיצ "?ערַאק
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 םעד ןעקַאה לָאז עמ ,ןעזָאלרעד טשינ לע ךיא ! עטָאלב ,.,דלעג
 ...!אל רָאנ רעבָא ,עינעמיא רעד ןופ ?ת ַא םהיא ןעכַאמ ,דלַאװ
 םהיא ףראדעב עמ ,(םייז רעד ווב סָאוו ,לעשיטבוורש ַא וצ וצ טהעג)

 ! רעדניק ,ונ ...! ןעמענ םהיא לאז'ס ,לעווירב ַאזַא ןעבײרשקעװַא
 ? טביירש רעוו

 טנייה בָאה'כ זַא ,ןעסענראפ רָאג בָאה ךא .ייווט ַא מ
 .(קעװַא טהעג ןוא ףיוא ךיז טביוה) ,טינ טייצ ןייק

 5 ןייג יצ ,ןוהטנָא לָאמַא טנייה ךימ לע ךיא . א ר מ ? פ
 .(קעווַא טהעג ןוא ףיוא ךיז טביוה)

 ?ונ .רי א מ

 ?ןעביירש רשמפא טסעװ ?ונ ,(ן'ידָאלַאו וצ) םיי ח
 ? וד טינ סָאװ רַאפ .(ן'םייח וצ) יד ַאל ַאוו
 ?ונ .ריאמ
 רעד וצ ךיז טמענ) ,ךיא לעװ טָא ,(לעשוט םוצ וצ טהעג) ה נ ח

 .(ןעּפ

 ערעטלע ייווצ ענעי אלימ { ךיז רחיא טנעמ ןעמעש .ר י א מ
 :םיורג ױזַא טינ סָארדרַאפ רעד שטָאח זיא ,ןענַארטענּפָא ךיז ןעבָאה
 -חמי ,רהיא רעבָא ...טשינ דאבענ ןענָאק ייז ,דוס ַא ייז רַאפ זיא'ס
 ךימ רהיא טסָאק גרַאק ! ַאי ךָאד ט'לוכי רהיא .? סעקינ'ומש
 ..ביירש .(ן'הנח וצ) ..על'הנח יקַאט זיא דניק ליואוו ַא ...?ּפָא

 םהיא ביירש ,(טריטקיד ,עזַאּפ עטכַארטרַאפ ַא ןיא קעווַא ךיז טלעטש)
 ..."ָאיבארח ונַאּפ ומענשזָאמלעװַאנסַאי ואווטסלעטאיס אוועי , :ױזַא
 ? ןיוש

 .יוש . ה נ ח
 ?ַאנסַאי ,ריד ךיא םוק המכח תישאר , ,(דנעה יד טומ) ר י א מ

 וצ טסגירעדינרע ! ןיינ ...ןעדלעמ וצ ,איבַארח ןַאּפ ענשזָאמלעוו
 -יא עטספעיטרעלַא ןיימ ! ןיינ ,,,טייהנעבעגרעביא ןיימ ןעדלעמ
 ? ןיוש .,,"טייחנעבעגרעב

 .ןיוש . ה נ ח
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 -ענג ןוא טייהנעבעגרעביא עטספעיטרעלַא ןיימפ .ר י א מ
 -ַאנסַאי ,ריד וצ טפַאשיירטעג עגידנעטש ןיימ !{ ןיינ ,,.טמַאשיירט
 ןייד וצ ! ןיינ ...דניזעגזיוה ןייד וצ ןוא ,איבַארח ןַאּפ ענשזַאמלעוו
 ".,דניזעגזיוה ענשזָאמלעװַאנסַאי

 ריא ַא לָאז סָאװ וצ ,טינ העטשראפ ךיא .(ךיה) ם יי ח
 .? ץירּפ ַא רַאפ גירעדינ ױזַא ןעכַאמ דיז

 שנעמ ַא טָאלג ןוא ?דיא א סיפע סָאװ .יד ַא? ַאוו
 | ? ןעשנעמ ַא רַאפ

 ךיא ןעק ןעביירש ?ַאה ,(ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא) ר י א
 יוו ןוא ס ַא וו רָאנ .טנערעלענ טינ ךימ טָאה עמ --- טשינ

 ךייא ייב ךימ ךיא ףרַאדעב סָאד --- ץירּפ ַא וצ ןעביירש וצ י ו ז ַא
 ערעייא עלַא טימ ןעכיילגסיוא ךָאנ ךימ לעװ ךיא .ןענרעל טינ
 טניימ רהיא יצ .קישטימס א טימ ךָאנ רשפא ןוא ,ןעטרָאד סרענעק
 ףךיא ןיב ױזַא ,עיפַארגַאעג ןייק טינ ןעק ךיא דלַאב יװ זַא ,יקַאט
 ?טינ רָאג ןיוש העטשראפ ןוא המהב ַא רָאג ןיוש

 יאמל ,םעד ןופ רָאנ טסעומש עמ ? ןעד טגָאז רעו .םיי ח

 ? ןעטייצ עגיטנייה ץירּפ ַא רַאפ ּפָאק םעד ןעגיובנַא ױזַא דיא ַא לָאז

 ףרַאדעב שנעמ רעדעי ?דיא ַא סיּפע סָאװ .יד ַא אוו
 ךיז ןעטכַא לכ-םרוק ףרַאדעב שנעמ ַא .ךיילגנעשנעמ ןעטלַאה דיז
 .ןעשנעמ ַא ףיוא יוװ ,ךיז ףיוא ןעקוק ןייֵלַא ,ןיילַא

 טשינ ,םשה ךורב ,דימ ןעק ףארנ רעד .טונ ,טוג . ר י א מ
 "סעיזַאנעמינ; יד ןיא באה ךיא שטָאח ןוא ,רהָאי עטשרע סָאד
 רימ רַאפ ןעבעגקעװַא ןענעװטסעד ןופ רע טעװ ,טנערעלעג טינ
 רע םורָאװ ,רהיא יו עכלעזַא תוירב ענייפ רַאּפ טרעדנוח יירד

 ןוא יירטעג םהיא ןיב ףךיא זַא ,ךימ רהיא טהעטשראפ ,טסייוו
 ...טנוה ַא יו ןעבעגעגרעביא

 טא ,טָא-טָא ,(לָאמַא טימ עדיב) יד א? ַאוו וא םיי ח
 ,גירעביא זיא "טנוח, טרָאװ סָאד טָא ! יקַאט ןעמ טניימ סָאד
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 טסייה ,?כש ןענרעל ךימ רהיא טליוו ,(טגערעגפיוא ריי א מ
 !טייז רהיא סָאװ סעקיצוצ עגנוי ,סיוא טציינש ןָאנ יד ?סע

 רַאנ סָאד רהיא טָאה הזעה ַא רַאפ סָאװ .(רעכעה לָאמ עלַא טיירש)
 +.! ?רהיא טגייווש סָאװ ?אה ,ןעטַאט ַא טימ ןעדער וצ ױזַא

 ןָאל !גונעג רעבָא .(טעּפמוא ןיא רעטנוא טפיל) ה כ ? מ
 -ַאו ןוא ן'םייח סיורַא טקיש) { ריאמ ,ןעליוו סעטָאנ ןיא ,ליטש ןייז

 ףיוא רעביא זָאל ,גונעג ,ונ ,(ן'הנח ויב ןעפ יד וצ טמענ ,ן'ידַאל
 ריאמ ,ּפָא טהעג חנה) .ןעביירש רעטעּפש ןיוש טעוװ עמ ,רעטעּפש
 ,(ןיילַא ןעביולב הכלמ ןוא

 .ענעצס עטסכעז

 וו !בוטש ַא ,ונ ,(בוטש ן'רעביא םורא טנַאּפּש) ר י א מ

 !רעדניק

 ..רעדניק ענייד ,בוטש זייד . ה כ ? מ

 .החגשה ןייד זוא . ר י א מ

 ! ןענַאז טפראדעב סָאד טסָאה וד טשינ . ה כ? מ
 .ןעגייווש רעסעב טסלָאװ וד ןוא .ר י א מ

 "נייא .ןעגיוושעג נונעג ןיוש בָאה ךדיא ?ןענייווש . ח כ ? מ
 רהיא .ןעדער סיּפע ןיוש לָאז ךיא טייצ .נידנעגייווש ךיז טדעימענ

 ַא סיּפע ךיוא ןעד בָאה ךיא ? טרָאװ א ןעדערסיוא ןעד ךימ טזַאל

 בוטש רעד טימ טדַאטש יד טָא טינ זַא ,גידלוש זיא רעוו ןוא ? העד
 . ןעװעג טשינ ןיא ,רלעג ןייק ןעוועג טשינ ?טינש םעיינ םעד טימ

 עשיטַארקעטסוּפ ןייק טימ ,רעדימרַאה ןייק טימ ,םַארערַאט ןייק
 טסואווענ טשינ ךיא בָאה ,טדָאטש עסיורג יד ןעוועג טשינ .,גנעג
 ןייק טימ,סעקצַאצ ןייק טימ ,ןעלעטָאפ ןייק טימ ,ןעלגעיּפש ןייק ןומ

 | ...ןעדעּפיסעל ןייק טימ ,סענַאשטּפָאט

 זץ'בעילוצ ,וד טינ זַא ,טכַארטעגסיױא סָאד טָאה רעוו .ר י א ם
 ?לעקיניזימ ןערעייט
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 א רַאנ רימ לעוװ ךיא ,יוא .(דנעח וד טימ קסעילפ ַא)/ ה כ ? םס |
 ,ןיֹוש טסָאה וד ?ךיא ?טכַארטעגסיױא בָאה ךיא ! ןוהטנַא השעמ
 -לעמונַא ןערהַאפ וצ ןעמוקעג טזיב וד זַא ,ריאמ ,ןעסעגרַאפ ,םינּפַא
 ןעמיוק םהיא טסעוו וד זַא ,טגָאזעג ןיילַא וד טסָאה ,ףַארג ם'נופ ןעט
 : טרעדנוה יירד ןעבעל ,רימ טכַאד ,?ָאז ךיא .?סייוו ךיא ,דעּפיסעל ַא
 -עג בָאה ךיא ,אברדא !םעד ןהָא ןעגנַאגעב ךימ ךיא טלָאװ ,רהָאי
 לאז דניק סָאד ,טַאהעג ארומ רַאנ בָאה ךיא ,טינ ףרַאד עמ ,טגאז
 - ךָאנ ןעמ טָאה ,סופ ַא רעדָא דנַאה ַא ןעכערבסיוא טינ לכה ךס ךיז
 !רעטכעלעג עטסערג סָאד רימ ןופ טכַאמענ

 -עג ַא טזיב .טכַאלעג טָאה עמ ,ךיז טהעטשראפ . ר י א ם
 !ןעמ טכַאל ,יזדנַאה עטרעיילש

 ןעסיורג ן'טימ םכח רעסיורג רעד ךָאד טזיב וד ןוא .ה כ ? מ
 -הָאפעגסיורא ןוא דלעג ןעמוקאב ןעבָאה רימ טניז !טַארקעטסוּפ
 סטָאג טימ ןערָאװעג רימ ןענעז ,טדָאטש רעגיזַאד רעד ןיא ןער
 !ןעטַארקעטסוּפ עצנַאג ףליה

 ןעסעזעג ,טכַאדעג טנייה טינ ,ןענעז רימ זַא ןוא .ר י א מ
 ,לערעיירד ַא רַאפ ט'רנּפ'עג ןוא לעטדעטש םענעקנוטשרַאפ ם'ניא
 רךיא סָאװ ,םינּפַא ,טינ ריד טניול סע ? רעסעב ןעוועג ריד זיא
 על'השמ טימ ןתוחמ ַא ןיב ןוא "טנַאלַאש ינַאּפ , רעטציא סייה
 -עג זיא'ס זַא ,סיוא רשפא טמוק לכש ןייד ךָאנ יצ ?רעמַאטשנעדייז
 ,"טנעלאשט ריאמ , ןעסייהעג בָאה ךיא זַא ,טלָאמעד רענעש ןעוו
 ?ָאי א -- "עכיטנעלַאשט יד , ןעפורעג ןעמ טאה ךיד ןוא

 זיא'ס !םלוע לש ונובר ,תוכרב יד ןעבָאה לָאז ךיא .ה כ5מ

 "עכיטנעלאשט, ןעסייהעג בָאה ךיא זַא ,רעסעב ןעוועג ראנג רימ
 ..שיפ יד ייב ןענַאטשעג רימ ןיב ןוא

 ףעדניק יד זַא ,טספרַאד !המהב ...!ששש .ריא סם
 ?ןערעהרעד ךָאנ ןעלָאז

 ףימ ףרַאד ךיא ! ןערעה ייז ןעזַאל ?סָאװ זיא , ה כ  מ
 ןעמונעגוצ הלילח ?ט'הבנג'עג סיּפע בָאה ךיא ?ייז רַאֿפ ןעמעש
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 ןעטלַאװ יאולה ..טנעירראפ רשכ ,ךילרהע בָאה ךיא ? סדמערפ
 ןייק טסולגראפ טשינ ,הסנרּפ עטלַא יד ןעפרַאװעגקעװַא טינ רימ
 ןייק טימ ,ןעפַארג ןייק טימ ,םיצירּפ ןייק טימ ףךעלעניופ עגנירג
 ףעגיזָאד רעד ןיא ,רעהַא ןערהָאפעגרעבירַא טינ ןוא ,סעינעמיא
 ךאנ טסייוו עמ סָאװ ,סעייטלוה ןעשיווצ ,םדָאטש רענעטלאשראפ
 ,םִאו ףיוא טסייו חֹור רעד דעלברעק ןעלצנערט ,ןעגנערבסיוא
 -עמינ טימ ,"סרעטַאיערט , טימ ,סענַאשטּפָאט טימ ןעלנעיּפש ףיוא
 {ופט -- סעינַאילוג טימ ,סעינַארבַאס טימ ,סעיזַאנ

 { ַאחדַאח-ַאח ?"סעינַאילוג -סעינַארבַאסח .(טכַאל) ר י א מ
 ..!רעטכעלעג ןייד וצ העוו ןוא ךֶא זַא ?טסכאל . ה כ 9 מ

 טלאמעד רעסעב ןעוועג זיא'ס סָאװ ,רעדנעזיוט יד ןעבָאה לָאז ךיא
 יד ןענעז ,דלעג ןייק ןעוועג טינ ...דלעג טימ דניצַא יו ,דלעג ןהָא
 ,טינ רעדניק ןייק רעדניק יד ןענעז דניצַא ;רעדניק ןעוועג רעדניק
 :ליוװ רע ןיהואוו טהעג רעכילטיא .טינ עמַאמ ןייק זיא עמַאס יד

 ,טגָאזעג סנייטשמ .יסירטס ןיא רערעדנַא רעד ,יסיל ןיא רענייא }
 טזָאל ,טנייוו) .,.! ןימי ןעביז עלַא ףיוא טיירּפשעצ ןוא טעעזעצ
 -יוז על'הש מט ,םינתוחמ יד טיס ךיז טנעגעגעב ,ריהט רעד וצ ךיז
 .(קורוצ םענ א ךיז םוהט ,! לעט ו א בייוו ןווז ןוא רעמַאטשנעד

 .ענעצס עטעביז

 ַא ןָא דנַאה ַא טבייר ,ןעגעקַא ווז טהעג ,ףיוא טהעטש) ר י א מ
 ,עט'תנתוחמ ! ןתוחמ ,טציז ,טציז {טסעג ,אבה ךורב ? ַא .(דנַאה
 ירעד סייה ,עװַאק ןעכַאמ סייה ,ייט ןעבעג סייה ! הכלמ !טציז
 ןעגַארטעגניירַא דרעװ סע .טּפַאש הכלמ) ! ןעסייברַאפ סיּפע ןעגנַאל
 רהוא טכַאמ עשז סָאװ ,(סטוג סָאדלַא טומ ץַאט ענרעבליז עסיורג ַא
 םיּפע טכַאמ סָאװ ?דנוזעג ןיא ךייא סע טחעג יו ? ןתוחמ ,סיּפע
 ?טינ םהיא ןעמ טהעז סָאװ רַאפ ?ןתח רעד

 עמ ?ןעכַאמ רימ ןעלַאז סָאװו .ר ע מַא טש נע דייז
 .לעטַאפ ןעכווװ א ןיא ךולטוורב ץנַאג ךיז טגעלעצ) .טָאג קנאד ,טבעל
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 טדער ,זָאנ רעד וצ עקעבַאמ טםומ עלעקשוּפ ןרעבליז ַא רעטנוא טגָארמ

 ןוא ,, ןעגנַאל ַא טימ לָאמ עלַא סיוא טזָאל ןוא ,רעטרעוו עטלהעצעג ,ךיוה

 סָאד ןעגעקַא סנויא קעוװא ךיז ןעצעז סעט'תנתוחמ עדייב ."11!ָאָאָאָאז

 .(דייהרעליטש טדער עמ ןוא דנעה עטגעלעגפוונעצ טימ ערעדנַא

 ,טהעז ?ךייא ייב סיּפע ךיז טרעה עשז סָאװ . ר י א מ

 !סיּפע טמענ ,עט'תנתוחמ .ןתוחמ ,ןיירַא ?יומ ןיא סיּפע טמענ

 !ןיירַא ליומ ןיא ןעמענ סיּפע ןעלַאז ייז ,טעב !הכלמ

 ,טינ סיּפע רהיא טמענ סָאװ רַאפ ,סיּפע טמענ . ה כ 5 מ

 ! ךייא טעב ךיא

 ןעננאגעג .השעמ יד ױזַא יאס .רע מס ַא טש נע דייז

 :יז רימ וצ ןַא ךיז טפור .ןעגנַאגעגנײרַא טשינ טלָאװ .ייברעפ

 ןעטימ ןיא םיצולּפ סיּפע סָאװ, :ךיא גָאז ."זחענניירַא ריִמָאַל ,

 ןיוש ןענעז רימ ? ךיד טרהַא סָאװ,, ;יז רימ וצ טגָאז "? ןענירד

 ... ןהעגניירַא רימָאל ,אלימ, :ךיא נָאז ,"ןהעגניײרַא ריִמָאל .,אד

 + ףעבָאהבעיל ןייק טשינ ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,ןיב ךיא ...!ָאֶאֶאי ןוא

 סרעמַאטשנעדייז יד .ןהענ בעיל טשינ זעבָאה עלַא רימ .ןהעג ףיוא

 -עגנַא רימ טָאה רַאטקָאד רעד וליפא שטָאח .ןחעג טנייפ ןעבָאה
 ,טפול רעד בעילוצ ! ךסַא אקוד ןוא ,ןהעג אקוד ָאז ךיא ,טנַאז
 ,עדייז ןיימ ךָאנ !ַאָאאי ןוא ...ןינע רעסיורג ַא זיא טפול םורָאװ

 ,ךַאז ןימ ַאזַא זיא סָאד --- טפול זַא ,ןענָאז טגעלפ ,םולשח וילע

 רעדָא ,היח ַא רעדָא המחב ַא ,לידבה? ,יַאס ,שטנעמ ַא יַאס סָאװ
 תמחמ .ןהעגאב טשינ םעד ןהָא ףיז ןַאק ,ךַאז ענידעבעל ַא ױזַא

 ..ךימ רהיא טהעטשראפ ,,,סָאװ ,סָאװ ,ךַאז ןימ ַאזַא זיא טפול

 ,סיוא טמוק עירָאטקַאדה תמכח יּפ לע זַא ,טגנערב ם"במר רעד ךָאנ
 טָאה רהיא : ָאֵאִאי ןוא ..;םעטָא םעד טּפַאח שטנעמ ַא תעשב זַא

 | , ?ם"במר ם'נופ אמתסמ טרעהעג ךָאר

 סיּפע רהיא טמענ סָאװ ראפ ...? ןעד יו ,טרעהענ .ריא מ

 רהיא טמענ סָאװ רַאפ ,עט'תנתוחמ ? ןתוחמ ,ןיירַא ליומ ןיא טינ

 ! ןיירא ליומ ןיא ןעמענ סיּפע ןעלָאז ייז ,טעב !הכלמ ? טינ סיּפע
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 ךיא ,טינ סיּפע רחיא טמענ סָאװ רַאפ ,סיּפע טמענ .ה כ ל מ
 ? ךייא טעב

 טסייה ם"במר רעד ,רע טגנערב .רע ס ַא טש נע דייז
 זיא "עיפוסוליּפה תמכח , יּפ לע ןַא ,טרָא ןייֵא ןיא ץיגרע ,סע
 ,םימ ךָאד ןיא רעסַאװ ןוא .,רעסַאװ יוװ ,גיטיונ ױזַא טעמכ טפול
 --תור .(רעגנופ יד ףיוא טלהעצ) ...סע טסייה ,תודוסי העברא יד ןופ
 .(סינ ַא טוהט) ...דרע--רפע ,רעייפ--שא ,רעסַאװ--םימ ,טפול

 ! םימי תכירא וצ ןוא דנוזעג וצ .יל ע טיא
 !םימי תכירא וצ ןוא דנוזעג ֹוצ .ה כל מס ןא ריאמ
 ןאוו זיא ..{ ָאָאֶאי ןוא ..קנַאד ַא .רע מ ַא טש נע דייז

 ...תודוסי העברא יד ייב ? סע טסייה ,ךיא טלַאה
 ,ףימ טכַאד ,טלָאװעג ךַאד טסָאה וד {ָאי .י 5 ע ט י א

 ..?רָאג ןינע רעדנַא ןייֵא סיּפע ןופ ייז טימ ןעסעומש
 ןייק ױזַא רימ ןעבָאה עשז סָאװ .ר ע מַא טש גע דייז

 -ייז יד ןַא ,ךָאד טסייוו וד .ןעדער ּךָאנ ןעלעוו ריס ? טינ טייצ
 ןעבאה סרעמַאטשנעדיײז יד .ּפַאליּפַאח טנייפ ןעבַאה סרעמַאטשנעד
 העג, :לעטרעוװכיילג ם'נופ ןעטלַאה סרעמַאטשנעדייז יד .טייצ
 טכראהעג טָאה רהיא ."ךיש ןייק ןעסייר טשינ וד טסעװ ,ךיג טשינ
 ַא סנעדייז ןיימ ןיא סָאד ?לעטרעווכיילג עגיזַאד סָאד לָאמַא
 --הףעטרעוו ךיז ןיא טַאהעג טָאה ,םולשח וילע ,עדייז ןיימ .טרָאװ
 סָאד, ..!ָאָאֶאי ןוא ...? רהיא טסייוו סָאװ ? רהיא טסייוו סָאוװ
 זוא .,"עלעמיוב ם'נופ טייוו טשינ טלַאפ ,ןענַאז רע טנעלפ ,עלעּפע
 זאא :רעדָא .'תורבקה תיב ַאנ ,ןעגָאז רע טגעלפ ,תובא-סוחיא
 ?טרָאװ סָאד לָאמַא טרעהעג רהיא טָאה ."םעזעב ַא טסיש ,ליװ טָאג
 ?וד טסגָאז סָאװ ,?עטיא ,אה ..,סנייז ךיוא סָאד זיא

 ,טכאד רימ ראנ ! חכרבל קידצ רכז ,סנייז ,סנייז .י לע טי א
 ...זַא

 סייוו ךיא ,טינ םירוסי ןייק בָאה .רעמ ַאטשננעדייו
 ,הכרבל קידצ רכז ,עדייז זיימ זיא . ,. ! אָאאי ןוא ,,,טלַאה ךיא ואוו
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 ,טסואוועב זיא ךייא יו ,סחוימ רעסיורג א.ןוא םכח ַא דיא ַא ןעוועג

 -רַאפ רהיא ,לעקינייא ןייֵא ס'ראדנער רעוועשטשישזר ןעטלַא םעד

 רערעדנַא רעד ןופ ,"חננש רושה לעב , רעד טייז ןייא ןופ ? טהעטש

 ןרהא רע טָאה ןעסטייהעג סָאװ ,ראדנער רעוועשטשישזר רעד טייז

 ךָאנ יקאט רע זיא סָאד ."ןרחא בר, םהיא ןעמ טָאה ןעפורעג ןוא

 גילדעוו ! רעסיורנ א ץַאקש ַא ,רערעייא זתח רעד ,ןעמָאנ ַא םהיא

 -ורפ עלעקשטעּפַאק ַא ןייז טגעמעג רע טלָאװ ,רענייז ןעמַאנ רעד

 רַאג רעדניק עגיטנייה טימ ןַאק עמ ,טשינ רָאג רָאנ ,עח-עח ,רעמ

 ןעליוו עלַא -- עדַאמ ַא ןערָאװעג רָאג זיא'ס זַא .,ןעכַאמ טשינ

 | !ןענרעל ןעליוו עֶלַא !ךיז ןענרעל

 ,.ןעסַאלק יד ןיא ןערידנוטש .י 7 ע ט י א

 טנַאזעג ךיא בָאה ..!ָאַאֵאי ווא .ר ע מ ַא טש נע דייז

 -ַאלק יד ןיא טינ יבַא ,טסליוו וד לעיפיוו -- ןענרעל : ןהוז ןיימ

 ערה ןיע ןייק זיא ,עודי זיא ךייא יו ,החּפשמ רעזנוא םוראוו 1 ןעס

 ייב ןעניפעג טינ ןעגעווטסעד ןופ רהיא טעװ ,החּפשמ עשביה ַא

 תמחמ טשינ .טַאקַאװדַא ןייק טשינ ,רָאטקָאד ןייק טשינ זנוא

 יכיהמ ,הברדא ;םידיסח עטנערבראפ עכלעזַא ,הלילח ,ןענעז רימ
 ,סרוג טשינ ןענעז רימ ,טשינ ראג רָאנ 4 טשינ סָאװ רַאפ ,יתיּת
 .(דנַאה רעד םימ ךַאמ ַא טוהט) !ןופרעד טשינ סיּפע ןעטלַאה רימ

 סע םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןהעטשראפ ןופרעד רהיא טנַאק ...! ַאַאָאי ןוא
 ,סע טסייה ןתח רעד ,רימ וצ ןהעג וצ טמוק רע זַא ,רימ ייב טָאה

 ךיז לָאז רע ,?יווװ ,סע טסייה ,יז יו ױזַא רשאב זַא ,רימ טגָאז ןוא

 , ..ךַאנ ןענרעל

 ,ןעסַאלק יד ןיא ,סע טסייה ,ןערידנוטש .יל ע טי א

 תיסמ םהיא זיא יז ..!ָאָאִאי וא .ר ע מ ַא טש נע דיין

 -יירגוצ ,ןייז ןיכמ ךיז לָאז רע ,סע טסייה ,וצ םהיא טדער ,חידמו

 פָאז ,יז טנַאז ,הנותח יד ןוא ,ןעסַאלק יד ןיא ,סע טסייה ךיז ןעט

 .םייצ טאה יז .סע טסייה ,לָאמַא ףיוא ,רעטעּפש ףיוא ןעגעלּפָא ןעמ
 1 עהיעח
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 ?ואוו ?רעוו .(ןעגָאטעצ) ר י א מ

 ,הלכ יד ,ןעמ טניימ רעטכַאט רעייא יקַאט .י ? ע ט י א
 ..ןתח םעד ןֵא טלעדורד ,סע טסייה

 ..?הנח ?רעוו ?סָאװ ? אה .(ףיוא ךיז טּפָאה) ר י א מ
 ?טסרעה וד ,הכלמ

 | ןעלּפַאלּפ רעדניק סָאװ ךיא סייוו . ה כ ל מ
 ?ןעלּפַאלּפ ,רהיא טגָאז ,רעדניק .ר ע מס ַא טש נע דייז

 -טיא ..רעדניק ערעייא רעסעב רהיא טנעק אמתסמ .ןייז ןאק סע
 ןעלּפַאלּפ רעדניק עניימ ןַא ,סייוו ךיא ...רעדניק ענייז ןעק רעכיל
 "םינויצ ןייק טשינ ןענעז רעדניק עניימ ,לשמל ,טָא !עחיעח ,טינ
 ..םזינויצ םעד ןופ טשינ סיּפע ןעטלַאה סרעמַאטשנעדיײז יד .ןעט
 ?הנעט א ןעטסינויצ יד וצ הלילח סיּפע בָאה דיא תמחמ טשינ
 ןיב ךיא ,טשינ רָאג רָאנ ? טינ סָאװ ראפ ,יתית יכיהמ ,הברדא
 .(דנַאה רעד טימ ךַאמ ַא) !ןופרעד טשינ טלַאה דיא ,סרוג טשינ
 טימ סעקינ'חרבח-עסייוו עניטנייה יד ,לשמל המודכ ,רעניײטשַא יצ
 עצנַאג יד ןערהעקרעביא ןעליוו סאו ,ערעייז גנעג עגיטנייה יד
 ןעלייטעצ ךיז ןעליוו ,ףיורא סיפ יד טימ ,ּפָארַא ּפָאק ן'טימ טלעוו
 סָאד ןזיא ,טָאה רהיא סָאװ ,גנידסלַא זַא ,ןעגנירד ,דלעג רעייא טימ
 ,סע טסייה ,סדמערפ םעדכַאנ ןוא סטָאג רעהירפ ,סרעייא טינ
 ..{ָאַאַאי ןוא ..הלזנ ,הבננ עמַאס ךייא ייב זיא'ס

 "עג טשינ םענייק ייב בַאה ךיא .(טכַארבעפיוא) ר י א מ
 -רעפ רשכ דלעג ןיימ בָאה ךיא .ט'לזנ'עב טשינ םענייק ,ט'הבנג
 ..גונעג ןיב ףךיא !ףיורעד טעװערָאהעג גונעג בָאה ךיא !טנעיד

 היא ,סייוו ךיא .(רעביא םהיא טגָאלש) ר ע מט ַא טש נע דייז
 "הרבח-עסייוו יד ,ייז ןענָאז סָאד !סע נָאז ךיא טיג'ס !סייוו
 | ...! ָאָאֶאי ןוא ,,,סע טסייה ,סעקינ

 ? סעקינ'הרבח-עסייוו ערעסַאו ., ר י א מ

 -ייא ,פשמל ,יוו ,עניזָאד יד ַאטָא ,.רע מס ַאטשנעדייז
 .ערעגניא יד ,ערע
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 ..1 ַאה .(ףרָאװ ַא ךיז טוהט) ר י א מ
 ןעסעּפָא טינ ךיז טפרַאד רהיא .ר ע מט ַא טש נע דיי ז

 .(ן'הכלמ וצ) ...ןעבעלכ ,יאדכ טשינ זיא'ס !ןתוחמ ,ץרַאה סָאד

 .(טפינ) ..,? עח-עח ,ןעלּפַאלּפ רעדניק ?רהיא טגָאז ױזַא יו

 ! םימי תכירא וצ ןוא דנוזעג וצ .יל ע טי א

 !םימי תכירא וצ ןוא דנוזעג וצ .ה כ5 מ ןוא ריא מ

 ןאוו זיא ..!ָאָאַאי ןוא ..קנַאדַא .ר ע מ ַא טש נע דייז

 רע ,סע טסייה ,םעניימ ,וצ םהיא יז טדער ? סע טסייה ,ךיא טלַאה

 ...ןענרעלוצ לעסיבא ךָאנ ךיז לָאז

 .ןעסַאלק יד ןיא ןערידנטש .יֿפע טיא

 רָאנ ליוו ךיא ןוא ..!ָאָאָאי וא .ר ע מ ַא טש נע דיי ז

 שרוח שאר ףיוא ,ךיס רהיא טהעטשראפ ,הנותח יד ןעלעטשּפָא

 תמחמ טשינ ,ןעסַאלק ןייק בעיל טשינ בָאה ךיא תמחמ ,לולא

 ךַאנ ?טינ סָאװ ראפ ,יתית יכיהמ ,הברדא ;יײז וצ סיּפע בָאה ךדיא

 ךַאמ ַא) ! ןופרעד טשינ טלַאה ךיא ,סרוג טשינ ןיב ךיא ,טשינרָאג
 .(ףיוא ךיז טּפַאה ,רעגייז ן'פיוא קוק ַא) ...{ ָאָאֵאי ןוא .(דנַאה רעד טימ

 ןערהעקמוא ךָאנ ךיז ןעלעו רימ .ןעסעזראפ ?עסיבא !אוודוא

 יַּפִא ייב ןעטלַאה טעוװ סע זא ,לָאמַא ךָאנ ןינע םעד וצ אמתסמ

 טניימ בָאה ךיא ..,! ָאַאֶאי ןוא ...םשה הצרי םא ,הנותח יד ןעלעטש

 .תחא לגר לע ּפַאליּפַאח בעיל טשינ בָאה ךיא ,ןייז העשה תא קחוד

 ךיז טדעימ רעד ,טפיול סע רעוו , .טייצ ןעבָאה סרעמַאטשנעדיײז יד

 ןיימ ךיוא זיא'ס ? טרָאװ סָאד לָאמַא טכרָאהעג רהיא טָאה ,"ןייא

 ?וד טסגָאז סָאװ ,?עטיא ,ַאה .ונילע ןגי ותוכז ,סנעדייז

 ,סנייז ןיא ץלַא ,ץלַא ,(ןהעגוצקעװַא ףיוא טיירג) י 5 ע ט י א

 . !הכרבל קידצ רכז
 יוזא יו .(טייז ַא טימ ן'הכלמ וצ) רע מט ַא טש נע דייז

 עלַא טשינ !עחיעה ?ןעלּפַאלּפ רעדניק ?טנַאזעג רהיא טָאה

 -ַאטשנעדייז יד .טשינ ןעלּפַאלּפ רעדניק עניימ .ןעלּפַאלּפ רעדניק

 ריאמ .ּפָא ןעהעג ,הווומ ַא טכוז) { ןעטונ ַא ...טשינ ןעלּפַאלּפ סרעמ
 ,(טפעלפעג יוו ,ןושל ןהָא טונימ ַא ןעביילב הכלמ ןוא
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 .ענעצס עטכַא

 .פונ ,(ן'הכלמ וצ) ר י א מ

 - ָףֹונ ,(ן'רואמ וצ) ה כ ל ס
 ?ונ סָאװ .ר י א מ

 ?ונ סָאװ סָאװו . ה כ ? מ

 ..!ופט .(םייז רעד ןַא יימש ןעקרַאטש ַא) ר יא ם

 ,טקַא ןעטשרע ןופ ףוס
 ולא עי
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 - .טקט רעטייווצ

 -עגנַא ןוא טלעטשעגנַא ,סטנאלַאש ֹוד ויב לָאז רעטרילבעמ ךייר א

 םענאיּפעטרַאפ ;עביוה ןעלגעיפמש .ןיזאגאמ-לעבעמ א ןיא יו ,טקאּפ
 ןיא ,ןָאנעביוא ;ךס ַא טנעוו יד ףיוא רעדליב ;עטליגעג ןעלהוטש ;ויווצ

 -רַאו ַא ןיא תיבה-לעב רעד : ןעמערטרַאּפ עסיורג ויווצ ,ןעמַאר ענעדליג
 .ם'ויב ;זלַאה ן'פווא לערעּפ ךס ַא טימ עט'תיבה-לעב יד ןוא עקלעמ
 ;תושפנ תונכס --- קוק ןעגיד'ארומ ַא טומ דנוה רעזייב ַא טציז ןימאק
 ,סּפיג ןופ סָאװ ,קילג ַא

 .ענעצס עטשרע

 סָאד ףיונעצ טלעמש ,טשרַאב ַא טימ םורַא ךיז טהערד) ע ש ַא מ

 "יירד !בוטש ַא ,(ןיילַא ךיז וצ טדער ןוא טמַאר ןוא טרהעק ,לעבעמ
 סע לָאז ןעמַארסיױא ,ןעמָאר ייז ךָאנ ןעמ ףראד גָאט ַא לָאמ גיס

 ןוא ןעייז טכידענ ייז לָאז עמ !רעדניק ,ונ ? רעדניק ןוא ..,! ייז

 ייז ןערהעק -- תיבהילעב רעד קעװַא טרהָאפ { ןעהעגפיוא רעטיש

 ןוא להוטש ַא קעװַא טלעטש) !ערָאק-ערָאה בוטש עצנַאג יד רעביא
 חרּפכ יד ןייז סע זאל ..ךָארב ַא ראפ ךָארב ַא .(לעסיפ ַא טכערבעצ
 עֶלַא ןופ רעסעב ...! גונעג ןעכַאה ייז ,לארשי ?כ ראפ ןוא רימ ראפ

 טכַאנ יװ גָאט !ןענעלנָא רע לָאז ּפָאק ן'טימ ,קישטיײוטַאמ זיא

 ועמוק רהיא ףיוא לָאז ס !וינערָאלפ ַא ןוא ...{ ךיז טּפיינקעג רָאנ

 -נעש לָאמַא עט'תיבה-לעב יד ?יוװ רעמָאט !{שינעּפַאחסיױא ןייא

 געמ יז ...טשינ יז טזָאל ,ךיש רַאּפַא יצ ,סטלַא ןייַא לעדיילק ַא ןעק
 -אב ,, יד סָאװ ,קילג לעקיטש א ...{לָאמ ןייק ןעגָאמראפ טשינ יקאט

 רעד ראפ ןייז יז לָאז הרּפכ יד ,לָאמַא ןייֵַא ךיז טלעטש "ינשיר

 טנערברַאפ ,עקשַאס םעניילק םעד טימ םענייאניא "ינשיראב ,

 ײורעגנָא ...{ ןעשַאלַאק עיינ רַאּפַא ןעטינשעצ רימ { ןערעוו רע לָאז

 סיורא טביורט ןוא רעטסנעפ ַא ףיוא טנעפע) {דָאב ַא ןיא יו טרעכ

 תיבה:לעב רעד קעֹװַא טרהַאפ רעמָאט .(ךוטנַאה ן'טימ ךיור .םעד
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 ,"ךעלשטינַאּפ , יד ֹוצ ,וצרעהַא ףיונעצ ךיז ןעביולק ,גָאט ןייא ףיוא
 סָאװ ,ייז טסייוו חור רעד ;םירוחב טלעוו רעד ןופ ,להק-ילעקעק ץנַאג

 ףיוא ךיז ןעסייר ;וליפא ?עוויטש יד ּפָא טינ ןעשיוו ;ַאד ןעוהט ייז

 טביירט) !ןערעכיור ןוא ,ןערעכיור ןוא  ,ןערעכיור ןוא ןעלגרַאג יד
 .(עזַאװ ַא טכערבעצ ןוא טעפעשטרעפ ,ךוטנַאה ן'טימ ךיור םעד פיורַא

 ןייז יז זָאל .(עזאוו ךעלקיטש יד טרהעקראפ) } ךָארב א ראפ ךָארב ַא
 ..!גונעג ָאד ייז ייב זיא'ס ,?ארשי ?כ ראפ ןוא רימ ראפ הרּפכ יד

 עשאמ -- ?' !עשיַאמ }{עשיַאמ , :גינעווניא ןופ לוק א ךיז טרעה

 ןיא'ס .(ךיז רַאפ ליטש) !העג ךיא !העג ךיא ,(לוק ַא ףיוא ךיוה
 {ןהעטש ןעמ ףראד העש יירד ...רַאה ערהיא טימ וינערָאלפ יאדוא

 ריז ייב טָאה שטנעמ א ..!ךיז טמעקראפ יז תעשב סיפ יד ףיוא

 !רילה ַא ייז ףיוא ןעמוק ןיוש גנעמ סע ..טנוה ַא ןופ הטרעוו ַא

 טכערעגפיוא סיּפע לָאמַא ייז ןופ ןיוש לָאז עמ ,םיתב-ילעב עלַא ףיוא

 סע ;קעװַא עשַאמ טהעג ריהמ ןיוא ךרוד) ...{ טָאג רעבעיל ,ןערעוו

 .5 ו ס ע פ -- רהיא ךָאנ , ה כ ל מ ריהט רערעדנַא רעד ןופ ןָא טמוק

 יו טלהָאמ ,ךיג טדער ,טשַארעביא ןעטייז עלַא ףיוא םורא ךיז טקוק ליסעּפ

 .(להומ ַא

 .ענעצס עטייווצ

 .?יסעּפ ,ץיז ? ןַא וד טסמוק ,סע טסייה ,עשז עוו . ח כ ? מ
 ?טשינ וד טסציז סָאװ ?ַאה

 טימ קעװַא ךיז טצעז) ,ןרעטשאב ןַאק ךיא ,קנַאדַא .ליס עּכ
 ?ךימ רהיא טגערפ -- ןַא םוק ךיא ןעוו .(לעקנייב קע ןווא ףיוא טייז ַא

 -עג ךיא ןיב ייבראפ ןערהַאפעג ןיב ךיא .ןָא ךיא םוק ןהַאב ן'טימ

 ,טינ רהיא טסייוו יצ ,ןעגערפרעד ןעביוהעגנָא ךימ בָאה ןוא ,ןערהַאפ

 ?טנעלאשט רעסָאװ :ייז ןענַאז ?טנעלַאשט סיּפע טכַאמ סָאוװ
 -ַאז ?טנעלַאשט ריאמ טינ טנעק רהיא .טנעלַאשט ריאמ : ךיא גָאז
 ,רחיא טניימ רשפא :;טנעלַאשט ןייק טינ ןעסייוו ריס :ייז ןעג
 טליו רהיא :ךיא גָאז .,,7 טנַאלַאש ריאמ ,טנַאלַאש ,ייז ןעגאז
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 -ַאשט ןעסייהעג ייז ןעבָאה זנוא ייב .,טנַאלַאש ןייז זָאל ,טנַאלַאש

 ...עכיטנעלאשט -- יז ןוא טנעלָאשט רע : טנעכ

 ןייד סיּפע טכַאמ עשז סָאװ .(רעביא יז טסיר) ה כ 5 מס

 ? רעזייכ

 יי קינ'האובת-רכומ ַא ?ןעכַאמ רע לָאז סָאװ ,5 י ס ע ּפ

 טָאה ! ?זמ-םילש-םילש זיא -- טכַאמ עמ סָאװ ןוא טוהט עמ סָאװ

 רעד ןיא ןעלייא ןעיינ ןעגעלעג ץייוו זיא ,ץייוו טימ טלעדנַאהעג רע

 זיא ,תורּפכ ףיוא טגיוטעג טָאה ןיילַא ץייוו יד סָאװ ץוחַא .דרע

 ןוא ץייו יד םענ שטָאח ,ץייוו ןייק ףיוא הנוק ןייק ןעוועג טינ

 "-גֵא ךיז וד טסָאה סָאו ; היא ךיא נָאז .ץייוו יד סיורא ףרַאװ

 :ץייוו ןייק טינ זיא ץייוו יד זַא ,דָאד טסהעז ?ץייוו ןיא טּפעלקעג

 .שזריה טפיוק עמ ןוא ,עסַארּפ טפיוק עמ ןוא ,ךיא גָאז ,ןעמ טמענ

 םודעמוא ;שזריה ףיוא לוז ַא דרעװו .שזריה טפיוק ןוא רע טהעג

 וצ ! שזריה ןוא שזריה זיא -- ףרָאװ א ךיז טוהט ןעמ ואוו ,שזריה

 ?פִא ריד טהעג שזריה ?שזריה ,ךיא גָאז ,טגיוטעג ריד טָאה סָאוװ

 בָאה !שזריה ןעפיוק ןעסייהעג ןיילַא רימ ךָאד טסָאה :רע טנאז

 .+4 שוריה אקוד ,ךיא גָאז ,טניימעג ןעד ךיא

 סָאװ ענייד רעדניק יד ןוא ,ונ .(רעביא וז טסיר) ה כ 5 מ

 ? ןעכאמ

 .קרַאטש ןוא דנוזעג ןייז ייז ןעזַאל ?רעדניק יד .?יס ע ּפ

 םינ זיא רעדניק עגיטנייה ?רעדניק עגיטנייה טשינ טסייוו רהיא

 -גיק ןעוועג ןענעז רעדניק ענילַאמַא ,רעדניק עגילָאמַא סָאװ ,סָאד

 ייװ רעדניק עגיטנייה ?סָאװ רעדניק עניטנייה ןוא ,רעד

 רַאנ ןוא ,ןעפיול רָאנ ,"סעיצַארטסינעמ , ףיוא ןהענ רָאנ זעס

 טמוק סע ןַא !ןערעדליּפ רָאנ ןוא ,ןעמערַאיל רָאנ זוא ,ןעיירש

 :המשנ יד סױרַא רימ טלַאפ ,עגָאח ַא רעדַא בוט-םוז א רעטנוא

 טגעירש ,רעדניק !טשינ טפיופ ,רעדניק !טשינ טהענ ,רעדניק

 י..!טשינ
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 ?וד טסָאה רעדניק לעיפיוו , ה כ 5 מ

 -עג ןייז ייז ןעזָאל 4? בָאה ךיא רעדניק לעיפיו .5 י ס ע ּפ
 ? רעדניק ךס ַא לָאמַא ןעהעזעג ןעד טָאה רהיא ! קרַאטש ןוא דנוז

 ,ןייז טינ ןעלָאז'ס רעדניק לעיפיוו !רעדניק ?עיפוצ ןייק אטשינ

 יז ןעמ טפור ,ערעטלע יד ךיא בָאה ענייא !רעדניק ייז ןענעז

 סָאר זיא ;רהָאי ערעגנעל וצ רהיא ,יסָאס עבַאב רעד ךָאנ ,?יסָאס

 טימ טלעדנַאה טָאג טניז ? ןעגָאז ךייא ךיא לָאז סָאװ -- ?יסָאס א

 רימ רהיא טגעמ ,טַאהענ טשינ ליסָאס ַאזַא ךָאנ רע טָאה ,ךעלסַאס

 לָאמ ןייא ןיוש -- יז טמענ ןתח א ןוא ! תונמאנ ףיוא ןעביולג

 טשינ טהעו ,א ר יָא ל פ ןָא טמוק סע) { ןתח ַא דנַאל-ןתח ןופ ,ןתח ַא
 ןוא לעדעויל א טגנוז ,לעגעיפש ןעגעקַא ךיז טהערד ,םענייק ךיז רַאפ

 .(רעטנוא טצנַאט

 .ענעצס עטירד

 ,(שיסור ףיוא טנעיול ןוא לעווירב ַא סוורַא טמענ) א ר ַא 7 פ

 -רעד ךימ טאה עלעווירב סיז ןייד {ַארָאלפ עטסרעייט ,עטסבעיל

 -ענקעװַא זיא רעטָאפ ןייד סָאװ ,ןעדעירפוצ רהעז ןיב ךיא ,טקיווק

 רעד ףיוא טנייה ריד טימ ןהעז ןענַאק ךיז ?לעוװ ךיא סָאוו ןוא ןערהַאפ

 ןעּפַאהּפָארַא ךימ ךיא לעוװ טכַאנ ןוא נָאט ןעשיווצ .עקטערעּפָא

 -ראפ ןייק בָאה .ןיירַא רעטאעהט ןיא ןעמענ ךיד לעװ ןוא ךייא וצ

 ןענעגעגאב טשינ ?יוו ךיא ;דלַאב טשינ םוק ךיא סָאװ ,טינ ?לעביא

 ףךילקילנ ןעכַאמ ייז זַא ,ןעניימ סָאוװ ,ךעלרעדירב ענייד טימ דיז

 -עסאז; ערעייז טימס ןוא "סעינַארבַאס. ערעייז טימ טלעוו יד

 ןייד טנייפ בָאה ןוא רעדירב ענייד טנייפ בָאה ךיא ."סעינַאד

 ,ןיילַא ךיד רַאנ בעיל בָאה ךיא .רָאה ענערעשענ יד טימ רעטסעווש

 *!ארָאלט ןעבעל ןיימ ,ץראה ןיימ ,המשנ ןיימ ,לעגנע רערעייהט ןיימ

 ןיימ ,ךַא ,(ןעצרַאה םוצ וצ סָאד טשמעווק ,עלעווירב סָאד ףוונעצ טמגעל)

 ! סקַאמ רערעייט רעבעיל

 ? חשורג יד ?ערעייא ע'טנ'עג יד זיא סָאד טָא , י ס ע ּפ
 !ויא סאד טנַאילרַאכ ַא
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 ןיא סָאװ .(קירוצ ףרָאװ א ךיז טוהט ,טהעזרעד) א ר ַא 5 פ

 יקעװַא טרהַאפ ַאּפאּפ רעד ןעוו ,לָאמ עלַא ??זמ-םילש ַא ראפ סָאד

 ! רהַאי ץרַאװש רעדנַא ןייַא חור רעד ןַא טנַארט

 סָאװ !ל?זמ-םילשיםילש ?וד טסנָאז ?זמ-םילש .?יס עפ

 זעמ טגָאז יו ? לזמ ןייק ןעבענ טשינ ?יוװ טָאג זַא .ןוהט ןעמ לָאז

 ַא רעדייא !ןערעוװ ןעריובעג טינ רָאג ןעמ לָאז ?זמ ןהֶא :סָאד

 ךיז טָאה ןענעווטסעדנופ ..לזמ טיול ַא רעסעב זיא דלַאג טנופ

 ,ןערָאבעג דרעוו'ס זַא ,דניק ַא וליפַא ןוא ,?זמ ןייז שטנעמ רעדעי

 ררעוו ,םירפס יד ןיא ןעבירשעג זנוא ייב ,ןעמ טגָאז ,טהעטש ױזַא

 .,לזמ ןייז טימ ןערָאבעג ךיוא סָאד

 יד זיא רעו ! ט'לזמ'עצ לעסיבַא סע ךיז טָאה יז .אראלפ

 ? עמַאמ ,ענידיא

 ןייֵַא ערעזנוא ,ס'יסַאפ עמהומ רעד ?יסעּפ זיא סָאד .ח כ 5 מ

 .ענייד הבורק ַא ,ענענייא

 ,וצ טהעג) !זיא סָאד טנַאילראב ַא ,(ן'ארָאלפ ףיוא ?י סע ּפ

 .(דנַאה ןיא ן'ַארָאלפ שוק ַא טוחמג

 ? יז ףרַאד סָאװ ?ָאד יז טוהט עשז סָאװ .א ר ַא 5 ם

 סָאװ !זיא סָאד טנַאילרַאב א .(ן'ַארָאלּפ ףיוא) 5 י ס ע פ

 ןערהַאפעג ןיב ךיא ,טינ ראג ? ןוהט ךדיא לָאז סָאװ ?ָאד והט ךיא

 רהיא טסייוו , : ןענערפרעד וצ ןעביוהעגנָא ךימ ךיא בָאה ,ייבראפ

 רעסַאװ, : ייז ןעגָאז *? טנעלַאשט ךייא ייב סיּפע טכַאמ סָאװ ,טשינ

 ...4 טנעלַאשט

 זעמענ סיּפע רימ ןעלעוו ,ליסעּפ ,םוק .(ּפָא יז טסייר) ח כ 5 מ

 ..גירעגנוה יאדוא טזיב .,ןיירַא ליומ ןיא

 זייז ױזַא דיא לָאז ןעבעל ןיימ זיב ?גירעגנוה .5 י ס ע ּפ

 רעד זיא דיירפ ראפ !גירעגנוה רעטציא ןיב ךיא יווװ ,נירעגנוה

 לֵאמ ןייק רָאנ זיא'ס יו דיילג ,ןעניױלפעגקעװַא רעגנוה רעצנַאג

 .(קעווַא יז טמענ הבלמ) } טלעוו רעד ףיוא ןעוועג טשינ רעגנוה ןייק
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 ! ַאח-ַאחיַאח .(ןעטייז וד ויב ךיז טלַאה) ַא ר ַא ? פ
 טהעג) {ןיא סָאד טנאילרַאב ַא ,(ן'ארָאלּפ ףיוא) ? י ס ע ּפ

 ןעמוק סע .לעגעוּפש ןעגעקַא ךיו טהערד ַארָאלפ .ן'הכלמ טימ קעווַא

 .(ע קד 'ווַא ד ןוא י !ו וו ט ַא 0 ןיירַא

 .ענעצס עטרעפ

 .לעגעופש ן'רַאפ ךיז טהערד ארָאלפ יו ,טקוק) ע ק ד ייוו א ד

 ,ןענַאז ריד לעֹוו ךיא סָאװ ,וד טסרעה .(ליטש ןעייװטַאמ וצ טדער

 סיּפע ךָאנ ךָאד זיא רעטסעווש ןייד ?לעניופלעיּפש רערעייט ןיימ

 "!עקשטוטש עטַאוװעקשַאקש , ַא רָאנ יקַאט

 ייב דארּפשסױא ןימ רַאפ סָאד זיא סָאװ !יפ .ייוו ט ַאמ
 ? ריד

 דארּפש ַא רַאפ ןעד סאו ףיוא ? תמאב יקַאט .ע ק די וו ַא ד

 ?רעניימ ןעמלעטנעשזד וד ,ןעדער וצ ןערָאוװעג טניואוועג וד טזיב

 טוהט ,ןעשנעמ ןעדמערפ ַא טהעזרעד ,סיוא ךיז טהערד) א ר ַא ? פ

 ! ןָאדרַאּפ ,דַא ,(ריהט רעד וצ ףרָאוו ַא ךיז
 ...טערבנעשקַאל ַא זיא ןָאדרַאּפ ,(ן'ארָאלּפ וצ) ע ק דיוו א ד

 .(ןענורטנא דרעוו ַארַאלפ)

 .ענעצס עטפניפ

 -עננוא וד ,עמַאד ַא טימ ןעמ טדער ױזַא טא .י י וו סט ַא מ
 ? טויב וד סָאװ שטנעמ רעטעדליב

 !לוונירת םעד ףיוא רהיא טנַאז סָאו .ע ק ד יו ַא ד

 סע ?רעטסעווש ןייד רַאפ טלעטשעגרַאֿפ טינ ךדימ וד טסָאה יאמל

 -ראשבש טָאלרַאש וד ,ץלָאהקיּפ ןב הטוש וד ,ןָא טינ ריד טהעטש

 ?רענייא ּפַאצ יקסנַאּפ וד ,םיטָאל

 ךיס ןיירַא בוטש ןיא רימ וצ טסמוק !לַאחַאנ .ייווט ַאמ
 ? ןעלדיז

 -עב) !ןיײרַא בוטש ןיא םהיא וצ {ַאחיַאח .עק דיו ו ַא ד
 { בוטש רעניזָאד רעד ןיא וד טסָאה קלח ןעסיורג ַא .(בוטש יד טקוק
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 אב וטש סנעטַאט ןייס .י י וו ט ַא מ

 א רַאפ סָאװ ,ןעטַאט ןייד זיא העוו ןוא דא זַא .עק דיווַאד

 וד ,שטַאח טסייוו ֹוד ,רָאנ רעה !טעװעדַאהעגסױא טָאה רע ןהוז
 ? ןעמוקעג הירפ ױזַא ריד וצ ןיב ךיא סָאװ ,רענייא סערנַא רענירג

 .ןערעה רימ ןעלעוו ,נָאז ?וניהד ,ייווט ַאמ

 רעבעיל ןיימ ,השקב ַא ריד וצ בָאה ךיא ,ע ק דיוו ַא ד
 .על'הבוט ַא ,םוקילא בר

 !רובכ ןעטסערנ ן'טימ ,ְךָא ,(ךילכיילב דרעװ) ייוו ט ַאמ
 ? ןעניימ וד טסרהעק ןויזב ןעטסערנ ז'טימ .ע ק דיו ו ַא ד

 רעד וצ , ןענַאלשעג ,סּפעש ַא יוװ ,"טגעלעצ , ןעטכענ דימ טָאה עמ

 ןיב ןוא ,"ןעקַאּפ ףיוא ,, יו טכַאנ עצנַאג ַא טהילגעג בָאה'כ ,"רעדָא

 ױזַא ןעוועג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ ,רעלעט ַא יװ ןייר ,"יקנ, סיורא

 ,טנייח יו ,"ןעפַא,

 ?טנינײרענּפָא ױזַא ךיד סָאד טָאה רעװו .ייווט ַאמ

 ןוש טאהעג ךיא בָאה תליחת ? טינ רעװו .ע ק דיוו א ד

 -רַאװש םעד חור רעד ןָא טגָארט ;דלָאג טימ לעטיה ַא ןעגָאלשעגנא

 ךיז טלעטש רעטָאק רעצראווש רעד דלַאב יוװ ןוא ,"רעטָאק , ןעצ

 ,רעהירפ ךדיא סייוו ױזַא ,רימ ראפ "ןערימש , ןָא טביוה ןוא קעווַא

 רענעיורטש ַא יו ןענערב לע ךיא ,חרוק יוװ ןיירַא לע ךיא זַא

 ַא רע טוהט !רע לָאז ןענערב ,סָאד זיא ?זמיםילש אזַא -- ךאד

 ---סיורג ריד גיוט סָאװ ...שיפ ןע'רגּפ ןֵא ןעביוה --- רעסַאוװ ןיא קוק

 { "ןעסַאּפ , ןהעציירד ענייר יד ףיוא "ןעסירעגפיורַא , ךימ בָאה ךיא

 ! ?ןעסַאּפ ןהעציירד ,(ןעגווא עגידנענערב טימ) ייוו ט ַא מ

 !ןערעב יד יו .ע ק דיוו ַא ד

 *? קנַאב , יד "ןעפרַאװעג, טָאה רעװ .ייווט ַאמ
 -נעקַאלפ רעד ץְלַא ?רעוו טינ טסייו וד .ע ק ד יוו ַא ד

 טהעג סע זַא ,םהיא !ןערעוו םהיא לָאז טרהעטשראפ !רעסיש

 "םדַא "עסילוק , עצנַאג יד ןוהטסיוא רע ןאק ,"לעטעלב , סָאד קעװַא
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 ןעציז ןעזָאל ןוא רעללעה ַא ץינרע אד זיא'ס ואוו ןעמענוצ ,טעקַאנ
 ןיוש ןהייצ יד םהיא ףיוא ףראש ךיא .,,.,1 ץַאלק ן'םיוא םלוע םעד

 1 רעהיוא ןייַא ןעסײבּפָא ןוא ןעּפַאח לָאמַא םהיא זומ ךיא ;גנַאל ןופ

 םורא העג ,"קישטּפַארַא  ןייֵא רעטציא ןיב ףיא סָאװ ,קילנ ןייז

 ;ןעלעיּפש טינ רימ טימ רע ליוו "ףנַאפ , ן'פיוא ןוא ..,דלעגניילק ןהָא

 זייז ןעסע ןעלָאז םערעוו ,םערעוו וצ ,רע טנָאז ,האופר א זיא דיירק

 וד זַא ,וד טסרעה ,ןעבעל ןיימ ייב ןעטלַאהרעד דימ טסעוו ...! בייל

 ,רלָאנ לעסיבַא ןעבעג רימ טסעוו

 ְ? ךלַאנ רימ וצ טמוק יו ,(ןעקָארשרעד) י י ו ו ט ַא מ

 ערעיוז וד ,ןעלעטשנא ןייק טשינ רָאנ דָאס .עק דיווא ד
 סָאװ ,סָאד טשינ רָאנ ייז ."סעטַאמש , ייווצ רעהַא בעג ןוא ,עצילסיק
 !טעשטיווק עס

 ןייר ױזַא לָאז ךיא ,(רעטסווט םעד סיורא טּפַאה) י י ו ו ט ַא מ

 !העז ,ַאנ !סטכעלש ןופ ןייז

 ןעצנוק יד .(רעטסווט םעד ּפָא םהוא טּפוטש) ע ק ד י ו ו ַא ד
 ףיוא ןיבס ַא ןיב ךיא זַא ,דָאד טסייו {ןִא טשינ רימ ייב ןעהענ

 וד ,םדא-ארּפ וד ,ןעלעטשנָא וד טסכַאמ סָאװ טנייה ,דַאשט ַא

 ו ד ,ךיז טכַאמ סע ןזַא ןוא ?רענייא "קַאיסָאב , וד ,קָאלג עטסוּפ

 ֿפעקַאו וד ,טשינ ריד ךיא בענ ,םעדָאפ ןהָא בולק ןיא ןעציז טסביילב

 ןופ ןָא ןעמוק סע) ?!םיבלכבש בלכ וד ,רענייא טנוה וד ,ליקעלפ ןב
 -- ייז ךָאנ ; ' ד ָא ל ַא ו ו ןוא ם ' ! ח ריט רעטסגינעוונוא ןייא

 ---ךעלדמעה עיולמ ןוא עצרַאװש טימ םירוחב ןוא טוול עגנוו זויוװכעלרַאּפ

 ראה ענערעשעגרעטנוא םימ ךעלדיימ ךיוא ;םירבה ס'ידָאלָאוװ ןוא ס'םייח

 ןיה םורא ןעהעג עגינווא ;סעקזולב עטיור טוס ןוא ךעלפעצ טומ ןוא

 ןעגעיוו עגונווא ;דנעה יוד טםימ ןעכַאמ ,ץטיה טומ ןעדער ,קירוצ ןוא

 ,ןעלעטַאפ עכיווו יוד ןיא ךיז ןעגעלעצ עגיניוא ;ןעלהוטשגעיוו יד ןיא ךיז
 ןעצעז ךעלדיומ רַאּפ ַא ,ןערעכיור ןוא ,ןעטרָאגנויװ ןוא ןעטַאט ם'ויב יוו
 -ךנייב יד רעבוא דנעה יד טימ טּפַאלק ענווא ;ןַאיּפעטרַאפ םוצ קעווַא ךיז
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 - נָא ר ַא -- רהוא ןענעקַא ;} ה עח טהעטש ,םווװ ַא ןָא ,רעדנוזעב ,ךעלו

 "וילב עקדיווַאד ןוא ויווטַאמ ,רעוּפַאּפ ַא טלַאה ,סיּפע ט'הנעט ,ק וי ש ט

 .(םינ ויז טהעז עמ ;ןעמולב יד רעטנוה לעקניוו ַא ןוא ןהעמש ןעב

 .ענעצס עטסכעז

 ?וד טסוהט סָאװ .עק זול ב עטשרע

 ענוַאושזרוב ן'פיוא לעיּפש דא .ע ק זו ב עטייווצ

 ,טנעמורטסניא

 -איצאנרעטניא !םזילַאנַאיצַאנרעטניא .ר בח רע טשרע

 ןייז ףיוא טציז ,עירָאטירעט ַא טָאה סָאװ ,קלָאפ ַא רַאפ ,,,! םזילַאנ

 ןייז ףדשמ דיז ,םזילַאנַאיצַאנרעטניא ןופ ןעדער וצ גנירג זיא ,דרע

 !הטיחש א סָאד זיא ,ןעדיא ,זנוא ראפ ;רעקלעפ ערעדנא טימ
 ? הטיחש ַא סָאד זיא סָאװ טימ .רב ח רע טייווצ

 ,תונעט עלַא ךָאנ ,רעקלעפ עסיורג עֶלַא םוראוו .ױזַא ,םיי ח

 ןעלעװו רעדנעלגנייא ,דנַאל ןיג ךיז ייב תיבה-לעב טראפ ןעביילב
 "נַארפ ןעביילב דימת ןעלעוו ןעזיוצנַארפ :;רעדנעלננייא ןייז דימת

 טזָאלב) !ַא סָאד טָא ? ןעביילב טעוװ סָאװ זנוא ןופ ןוא ,ןעזיוצ
 | ,(סָארוּפַאּפ ם'נופ

 דלַאב !ןעטסינויצ יד טימ קילנמוא זייֵא .רב ח רעטירד

 -ינייארעפ ןופ טדער עמ ! טעטילַאנַאיצַאנ רעייז טימ ַאד ייז ןענעז

 ,עיזַאושזרוב רעד .טימס המחלמ א ןערהיפ ,?לאטיּפַאק ןעגעק ךיז ןעג

 ...טִאֹנ רעייז טימ ןוא ?היפעגסקלַאפ רעייז טימ ןהעגוצ ייז ןעמוה

 -עז ןיהואוו ?םזילַאנָאיצַאנ רעייא טימ ט'לעוּפ'עג רהיא טָאה ךדס ַא

 ,ענרעב ,ענייה ,אזָאניּפש :ןעדיא עסיורג ערעזנוא ןעמוקעגניהַא ןענ

 רעייא ראפ טגרָאזעג טָאה רהיא ? המודכ ךַאנ ןוא סקרַאמ ,לַאסַאל

 ...עדמערפ וצ קעװַא לייוורעד ךדיז ןענעז ייז ןוא ,טסַאנלַאנַאיצַאנ

 !ענעגייא ןייק אטשינ ?עדמערפ ערעסַאװ .יד א? ַאוו

 ! עדמערפ ןייק ַאטשינ



 8 טיירּפשעצ ןוא טעעועצ

 ףיז טָאה םזיטילַאּפָאמסַאק !ַאהַא ,ר ב ח ר ע ט ר ע פ

 ! טרערעצ ןיוש

 ךיז רעהַא ןעגנַא גניירַא זיא עמ .ר ב ח רע ט פניפ

 עשירפ ַא ַאד ןעדנובראפ ייז ןעבָאה ,עיסוקסיד רעד ןופ ןעהורּפָא
 / ! םיעגושמ .,עיסוקסיד

 !אה:אח-אח !ַאחיַאח-ַאח ,(טכאל) ר ב ח רע טסכ עז

 ?רעטכעלעג ַאזַא םהיא ףיוא זיא סָאװ .ע 5 ַא

 זערעה סיּפע רחיא טעװ ,רעהַא טמוק .רב ח רעטסכעז
 ויב טמענ רע) ?רהיא טהעז ,(םהיא וצ ךיז ןעזָאל עלַא) !סנעש ַא
 -ענ רעמַאטשנעדייז טָאה סָאד .,(דנעה וד ןופ רעיּפַאּפ ַא ןתח ס'הנח

 ! "עיציטעּפת ַא רעהַא ןעגַארט וצ טכַארב

 ?"עיציטעּפ,ַא .ע ? ַא

 סיורא טלעטש ,סווווש םעד ךיז טשיוו ,טיור) קיש טנָארַא

 ןַאהרַאפ זיא סָאוװ .(ןָאילַאדעמ ןעסיורג ַא טימ טיוק ענעדלָאג ערעווש ַא
 סָאו רַאפ ,סעיציטעּפ טימ טנייה ןעהעג עלַא ? ןעכַאל וצ סאו
 ןעלעוו רימ זַא ןעטוג טיס ? עיציטעּפ ַא טימ ןהעג טינ רימ ןעלָאז

 רעמונ רהיא טָאה סָאד ...ןעכַאמ רעסעב דימת רימ ןעלעוו ,ןהעג

 טנַאוללורב רעד יוו ,ןעהעז לָאז ןעמ זא ,יוזַא רעגנופ םעד טלַאה) ...סנייא
 ,(םלעקנופ גנור ם'נופ

 ןענע'טתח ןעלאז רימ ןַא ,רהיא טליו .ר בח רע טשרע
 ? עיציטעּפ רעייא ףיוא

 ? טינ סָאוראפ .קיש טנַאר ַא
 "עג חירטס ךיז רהיא טְלָאװ רשפא ,ר בח רע טייווצ

 ? ןענעיילרעביא יז ןעוו

 רהעמ ,םינּפַא ,טסָאה ,(ןעטייווצ םוצ) ר ב ח ר ע טי ר ד
 ,(טכבַאל םלוע רעד) ?ןוהט וצ סָאװ טינ

 ?ןיא סָאװ ,(ןתח םוצ) ?ָאד ןיא סָאװ ,(וצ טהעג) ה נ ח
 סורוצ רעיּפַָאּפ סָאד טלַאהעב קישטנַארַא ,דווהרעליטש עדויב ןעדער ייז)
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 טייק ענעדלַאג ור סוורא טלעטש ,סיוווש םעד טשיוװ ,ענעשעקמעזוב ןוא

 | ,(ןָאילַאדעמ ןעסיורג ן'טימ

 -נאגעגרעביא דלַאב ןיוש .(רעגייז ן'פיוא טקוק) י ד א? ַאוו

 טהעטש טייצ יד !טייברא רעד וצ ,רעדניק ,רעדניק .ןזעטונימ יד ןעג

 ,רעטרע יוד ןופ ףיוא ךיז ןעביוה .עלַא ,לעקעלג ַא טימ טגנילס) ןטינ

 ,םיפ וד טימ ןעטערושעצ ,דרע רעד ףיוא ןעסַאריּפַאּפ וד קעווַא ןעפרַאוו

 ןופ ןעהעג ןתה ן'טימ הנה .ריהט ןייא ןיא עלַא ןהעג ךיז ןעזָאל ןוא

 .(ןעטנויה

 .ענעצס עטעביז

 עידעמַאק א רַאפ סָאװ ?סָאד זיא סָאו .ע קד ייוו ַא ד

 ? טייל עגיזָאד יד ןענעז רעוו ? ךייא ייב

 ,..גרַאווגנוי הרבח ..,הפיסא ןייַא ייז ייב זיאס .ייווט ַאמ

 ...ןעטַארקַאמעדילַאיצַאס ...ןעטסינויצ

 ?ייז ןעליוו סָאװ .ע ק ד יוו ַא ד

 ?ןעליוו ייז סאו טינ טסייװ .ייווט ַאמ

 ,ריד ןופ ןעסיוו ױזַא לָאז דא .ע קדיווַא ד
 *ַארּפ טרָאו סָאד טרעהעג טינלָאמ ןייק טסָאה ,ייווטַאמ

 ? טַאירַאטעל

 .ןעטַאט ַא ראפ זעבאה ױזַא ךיד לָאז ךיא .ע ק דיוו ַא ד
 -עטש ייז ..ךימ וד טסהעטשראפ ,ןעליוו יז .ייווט ַאמ

 ,ןערהיפנייא ןעליוו ייז .רעטייברא עמערָא יד ראפ ןייֵא ךיז ןעל

 טנייה .,ךלעג ןעמונעג רהעמ ןוא טייבראעג רעגיצניוו ןייז לאז'ס

 ?ּפָאק רעשעיונ וד ,ןיוש וד טסחעטשרעפ

 וד סָאװ ילכ עטסוּפ וד ?רָאנ זיא סָאד טָא .עק דיוו ַא ד

 ..! ךיוא דָאד רימ ןעליוו ענעגייא סָאד !טזיב

 רימ ןעלעו ,םוק ?וד טסניימ ןעד סָאװ .ייוו ט ַא מ

 .עטרַאקע ןייַא ןעכַאמ
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 דלעג ןייק טסָאה וד זַא ,טנַאזעג ךָאד טסָאה .ע ק דיווַא ד
 ,וד טסייוו ...! טזיב וד סָאװו רענגיל וד ,ןבזכ ֹוד ,ןרקש וד ,טינ
 ףייא ייב ןיא'ס ?רעטָאנרעּפיּפ ינַאּפ ,ןענַאז ריד ?עוו ךיא סָאװ
 -ייאניא ריד טימ ןעבעל יוזא ךיא םִאָל ,םיענושמ עמַאס ןופ בוטש ַא
 .(ןעלסעּפ טימ הכלמ ןַא ןעמוק סע ,ּפָא ןעהעג) .,,,!םיקַאי,םוק ,םענ

 .ענעצס עטכַא

 -"הככמ ,ןעפלעה ךייא לָאז טָאג ,(להימ ַא ווו טלהַאמ) ?'י ס ע ּפ
 -םיוא דימת ןוא ,דנוזעג דימת ןוא ,ךייר ןייז דימת טלאז רחיא ,וינ
 ,בוטש א ךייא ייב ןיא'ס ,העז ףיא ךיליירפ דימת ןוא ,טגעלעג
 פשיפ יוזא ,ערה ןיע ןייק ,ךיליירפ דימת זיא'ס סָאװ ,ערה ןיע ןייק
 ןערעה סע ןאו ,ריתמ רעד ףיוא דנַאה רעד טימ טזייוו) .ךייא ייב טסעג
 ,(גרַאװטנוי ןופ תולוק ךיז

 יאלה ?טסענ ,(טצפיז ,ריהמ רענעו ףיוא טקוק) ח כ ? מ
 ןעוועג ךיא טלָאװ ,רעהַא ןעגנאגעג רעגיצניוו רעסעב ייז ןעטלאוװ
 .,,רעגיהור

 ןיע ןייק ,(רעטייוו טלהָאמ ,גידנערעה טינ ךיז טכַאמ) 9 י ס ע ּפ
 ,ןייז טלוש טינ לָאז גיוא זייב ןייק ,ךייא ייב יו שַאקסָאר ַאזַא ,ערח
 ? ךייא טלהעפ סָאװ

 ,תיב-םולש רָאנ טלהעפ זנוא ! ןעמוקוצ רימ סע לָאז .ה כ למ
 .,,? טלהעפ זנוא סָאװ ,ןיוש וד טפייוו

 ףךעלרעדניק יד טנייה ,(גודנערעי =ונ ךיז טכַאמ) ? י ס ע ּפ
 ,תחנ םעד ןוא !ןעטנַאילראב ,גיוא זייב ןייק ,ערה ןיע ןייק ,ערעייא
 '1 גיוא זייב ןייק ,ערה ןיע ןייק ,דובכ ן'טימ .ייז ןופ טָאה רהיא סָאװ

 ...| םלוע לש ונובר ,אנוש ַא ץינרע באה דיא ואוו . ח כ 7 מ
 טג'עג רעטכַאט ערעטלע יד !תחנ רענעש ַא ? וד טסנָאז תחנ
 ףיז טיש ןערעטלע ם'ייב ...ןעבָאה הנותח טינ זעליוו ןהיז יד ..,ךיז
 ןייא טימ ןענרעל ןייא ןיא ןעטלַאה ערעגניא יד ,,.קעררעב ַא ןיוש
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 בייל סָאד רימ ףיוא טרעטיצ ...סעינאילונ-סעינארבַאס ףיוא ןהעג

 זַא ...! ןעברַאטש ןאק עמ זַא ,רעטרעוו עכלעזַא ןעדער ...ייז ראפ

 לעסיבַא שטָאח ןעמ טָאה ,סע טסייה ריאמ ,םייהרעד ןיא זיא רע |

 ןיא ףױא קעװַא רע טרהַאפ ןוא !ל?יבסנַאמ ַא טרָאפ ,ץרא-ךרד

 ואוו ,ףיונעצ ךיז טביולק עמ !{בוטש יד רעביא ןעמ טרהעק ,גָאט

 ןוא !קנעב ףיוא ןוא שיט ףיוא ,הכאלמ-לעב ַא ,רעּפעלש א ץינרע

 זיא'ס ...!ןעבעל ן'טימ רעכיז טינ וד טזיב ,טרָאװ א ןעגַאז בורּפ

 -עטַאט :טלעוו עטרהעקראפ ַא סיפע ,ןערָאװעג רקפה רָאנ סיּפע

 ? יוזא טינ ,סָאװ ...רעדניק יד ראפ ארומ טנייה ןעבָאה עמַאמ

 ןיא זיא'ס ,וינ'הכלמ ,ןערהעלק רהיא טלָאז סָאװ .5 י סע ּפ

 רעדניק ראפ סטנייה ףרַאד עמ .רעסעב טינ ךיוא דַארנ רעזנוא

 עטיור ַא םימ ןעקעטש ַא ייז ןעּפַאח ,טינַא :ל?עטיה סָאד ןעטלאה

 ..עיצארטסינעמ א, ףיוא סױרַא טהעג עמ ןוא עליישטעפ

 ארומ ךיא בָאה עלַא ראפ יו רהעמ ,(שזַא טרעטיצ) ה כ 5 מ

 .ועזיוועגנַא ריד בָאה'כ סָאװ ,רענעי ַא טָא -- ןידָאלַאװ ןיימ ראפ

 רעסיורג ַא וליפא יקַאט זיא רערעטלע רעד ,אלימ ...פעדמעה ן'טימ

 רעוו :; תעל-תעמ ץנַאג ַא ףיוא לָאמ ַא ןעלאפראפ דרעוו ,טשינרַאג

 ,רעליטש א ראפרעד רעבא רע זיא ?ןעוועג זיא רע ואוו טסייוו

 ,טייצ יד ןעמוק טעװ ...טינ ףראד עמ ואוו ,זיהַא טינ ךיז טשימ

 רערעדנַא רעד ..,שטנעמ ַא ןערעוו ,ןעבָאה הנותח אמתסמ רע טעוו

 רעגירעייפ ַא ,"טסינעצ , ַא רעבָא רע ןזיא ,רעליואוו א רהעז זיא

 ! "טסינעצ,

 סע טמוק יװ ! ייַאדייַא-ייַא ,(ּפָאק ן'טימ טלעקַאש) 5 י ס ע ּפ

 ? ךייאדנדוצ

 -ייאניא ריד טימ סטכעלש ןעסיוו יוזא דיא םִאֹל . ה כ 5 מ

 ? ידָאלַאװ ַאזַא רימ וצ טמוק ןענַאװ ןופ ? ידָאלַאװ יאמל ...םענ

 יד ןערהאפסיוא לָאז עמ סָאװ ,ּפָאק ַא דיז ףיוא טָאה ידָאלַאװ רעד

 טסייה ריאמ ןיימ ,תויח סָאד בעיל םהיא טָאה רע !טלעוו עצנַאג
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 לָאז רע { טדער ידָאלַאו רעד סָאװ ,ןערעה רעבָא לָאז רע ..,סע

 ןעלסעּפ ןצ וצ ךיז טגיוב) !טוהט ידָאלאװ רעד סָאוװ ,ןעסיוו

 ..ןעסיש ךיז טנערעל רע ,(רעהיוא ן'פיוא

 רעד .(ןעּפיל יד טימ טרעצומש ,ּפָאק ן'טומ טלעקַאש) 5 י ס ע ּפ

 סָאװ ,ענעגייא סָאד טקנוּפ ! ןייז ליצמו רמוש לָאז רעטשרעביוא

 ...!ייז ןעסיש --- סיּפע דלַאב .זנוא ייב

 ןיימ ןופ טַאהעג ךיא טלָאװ תחנ ?עקיטש ןייא . ח כ 7 מ

 דורש ַא טבעלרעד םיוק ;ןעל'הנח ןיימ ןופ ,רעטכַאט רערענעלק

 -- רעמַאטשנעדייז על'השמ ! ךודש ַא רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא ,ןוהט
 !רימ ףיוא רהָאי ַאזַא -- ןתח ַא ןוא !זנוא ייב סוחי רעטשרע רעד
 ?ןעהעזעג םהיא ךָאד טסָאה !דלַאנ קיטש ַא

 זייב ןייק ,ערה ןיע ןייק !זיא סָאד טנַאילרַאב ַא .?י ס ע ּפ

 !ניוא

 טשינ ליוװ יז זַא ,סיורג ױזַא ?זמ ןיימ רעבָא זיא .ח כ ? מ

 .ןעבָאה הנותח

 הנותח טינ ?ליוו יז ,טסייה סָאװ !רימ זיא חעוו .? י ס ע ּפ

 ? ןעבַאה

 גיצניוו זיא יז ,טסניימ ...יז ליוו ןענרעל דיז ?יוװ יז . ה כ ? מ

 ראפ ? ןעד סָאװ רָאנ ! תושפניתנכס טימ טנערעלעג ? טנערעלעג
 ,ונ :רהיא טימ ךיא הנעט ! ךָאנ ?ליוװ יז ,יז טנַאז ,גרַאק זיא רהיא
 רעטעּפש ןייז ןענעמ טעו החנותח יד :יז טגָאז ?הנותח יד ןוא
 ,רע סָאװ ,וד טסרעה ,קילג ַא ? טסרעה וד ...רהָאי עכילטע טימ
 עמ ,טשינ רָאג טסייוו רע ,ןופרעד טשינ טסייוו ,סע טסייה ריאמ
 -סנַאמ ַא טראפ .,ץרא-דרד םהיא ראפ טָאה עמ ,םהיא ןופ טלַאהעב
 ,ע ה ש ַא ס רעכיוװ ַא יוװ ןוורא טהילפ סע) { ןױשראּפסנַאמ ַא {ליב

 .(רעטומ רעד וצ דוילג
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 .ענעצס עטנעיינ

 {יגנעיד יַאװַאד !עמַאמ ,רלעג {דלעג ,עמַאמ .ע ק ש ַא ס

 סאו ףיוא ?דלעג ראפ סָאװ 1 אש ,(ינעשעק רעד וצ) ה כ5 מ

 ? דלעג ןיא

 { טניט ..,ףיוא ,(לעסיבַא טכַאהט) ? סָאװ ףיוא . ע ק ש ַא ס

 טשרע ?ינעטַאט ,בוטש ןיא טניט גרַאק ?טניט .ה כ 5 מ

 לעיפ יוזא סיוא טקנירט רעוו !טניט שַאלפ ַא טפיוקעג ןעטכענ

 ?טניט

 !סענעּפ ,ונ .ע ק ש ַא ס

 ,סענעּפ זיא ,טניט ןייק טינ זַא ,ךיז טהעטשראפ . ח כ 5 מ

 ? רע לָאז ןעבעל ,לעקיניזימ רעייא זיא סָאד טָא .5 י ס ע ּפ

 טלהעצ הכלמ) !גיוא ןייב ןייק ,ערה ןיע ןייק ,זיא סָאד טנַאילראב א
 רעמניה ,עקשַאס :ןעסַאמורג טכַאמ ,ּפָאק ן'טימ טלעקַאש לוסעפ ,דלעג םהוא

 -קעוװַא לָאז רע ,םהיא וצ טקניוו הטלמ ,ךָאנ רהוא טכַאמ ,סעצוולּפ ערהיא

 םומ לעדיימבוטש סָאד עשַאמ ןוורא טפיול סע ,טפוולטנא עקשַאס ,ןהעג

 ,(םינּפ ןעקַארשעגרעביא ןווא

 .ענעצס עטנהעצ

 ענסעשט , ז'טימ לעטַאריזדַאנ רעד רעהַא ןעמוקענ .ע ש ַא מ
 בוטש עצנַאג יד טלעגנירעגנמורַא ...ףיוה רעלופ ַא .,,"וועטסירּפ

 ,,,םורא ןוא םורא
 -רעד ךימ טָאה רענוד ַא ,(דנעה וד טימ קסעילפ ַא/ ה כ 5 מ

 ,(תושלח טלַאפ ,רעדניקי יד ואוו ,רדח םענעי ןיא ךיז טזָאל) ; ןענַאלש

 "הכלמ ,ףייא טימ זיא טָאג ,.(ן'הבלמ וצ ךיז טפלַאוו) 5 י ס ע ּפ
 -רעהַא טננערב !טרעכיג !רעסאוו !וינ'המשנ !וינעצרַאה !וינ
 - גרַאװנוולק ואוו ,רעמּוצ םענעי ןוא שער ַא ךיז טרעה סע) ,.,! רעסַאװ וצ



 79 םמוורּפשעצ ןוא טעעועצ

 רעד יו סָאלב ,קושטנָארַא ןעטרָאד ןופ סוורא טגנורּפש ךֹוג --- ,ויא

 ןענעז ןעריהט עלא ;לאז ן'רעביא רעט'מס'רעפ ַא ווו ,םורַא טפיול ,טדיוט

 .(וצ

 -ייצעב ךיז ףרַאד עמ ,(ןיילַא ךיז וצ טדער) קיש טנ ַָאר ַא
 טשינ .,.? ןוהט וצ ַאד ךיא בָאה סאו ...ןענַאד ןופ ןענַארטּפָא סנעט

 ,טשינ רָאנ רַאנ ?ארומ דךיא בָאה סָאו !ארומ בָאה ךיא תמחמ

 ,(רעטסנעפ ן'כרוד סוורא טגנורּפש) ,,,,1 טנייפ סע בָאה ךיא

 ,טקַא ןעטייווצ ם'נופ ףוס
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 .טקַא רעטירד

 םהעג ר ו א מ --- ,טקַא ןעטשרע ןוא סָאוו ,עוצַארַאקעד עבלעז יד

 ןוא קיראפ ַא ןיא , ה כב ל מ --- .רעטנורַא דנעה וד ,ןעגָארטעצ םורַא

 ףייהרעליטש טנעווַאד ןוא החנמ-ןברק ןעבָארג ַא רעביא טציז ,ןעלירב ןיא

 .ןערעדנא ן'כָאנ לעטעלב ןווא טשומ ,םונּמ טנווווראפ םורפ א טימ

 ענעצס עטשרע

 ריאמ ,טנייפעגסיוא ןעש ףךיז טסָאה ..,ןייפ ןייפ ,ָאי .ר יא מ

 ?ועמעוו טימ ןוא --- ןעפַאלטנַא רעטכַאט יד .,.1 ןעש ,טנַאלַאש
 .טסיטנאד ַא ,רעסיירנהייצ ַא יצ ;רָאזיווַארּפ ןעטעקַאנ ַא סיּפע טימ

 ךיז טלעטש) ,..טציז ןהוז רעד ןוא ! ןעטרַאד ייז טסייוו חור רעד

 ?וד טינ ןַא ,גידלוש זיא רעוו ןוא ,(דנעה וד טכערב ,עלויוו ַא ּפָא

 ?ךיא ,(טנעווַאד) ה כ 5 מ

 ?ךיא ?ועד רעװ .ר י א מ

 .ךיא ןייז זָאל ,ונ . ה כ ? מ
 { עמַאמ יד דָאד טזיב וד ?ןיינ זַא ,רשפא גָאז .ר יאמ
 ,(טנעווַאד) .עמַאמ ַא ןיב ךיא ,ָאי ,ונ .ה כ 5 מ
 יד טינ זַא ,רעדניק ףיוא ןעבעג גנוטכַא ףרַאד רעװ .ריא מ

 רעדניק ערהיא ייב סָאװ ןעסיוו וצ ףראדעב עמַאמ ַא ?עמאמ

 טעיירש) ! ןעסיוו עמַאמ א ףראדעב גנידסלַא ,גנידסלַא ,ךיז טכָאק

 .(רעכעה לָאמ עלַא
 עמַאמ ַא ףראדעב גנידסלַא ,טכערעג ,טכערעג טזיב ,ח כ 5 מ

 ןהִא :ןעטעב ריד ןופ ךיא לע ךַאז ןייא ?ןעד סָאװ רָאנ .,ןעסיוו
 ןָאל ,רעליטש עלעסיבַא רָאנ ,דלַאװג רענעגייא רעד יקַאט .יירשעג

 | קילגמוא רעזנוא ןעסיוו טשינ סָאנ יד שטָאח

 אמתסמ ןזיוש טסייוו סע ...! דארב ץנאג ראפ דוס ַא .ריאמ

 זניַאזַא ...קע ןערעדנַא ז'זיב קע ןייא ןופ טדָאטש עצנַאג יד םעד ןופ
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 טנערעלעג ןעש ?ןענַאז ןעמ טעוװ סָאװ ! ןויזב ַאזַא !קילנמוא
 .(שומ ן'רעביא דנאה רעד טימ ץעז א טוהט ,ּפָא ךיז מלעטש) !רעדניק

 ! הכלמ

 ? ריד ןיא סָאװ ? ַאה ,(ףרַאוו ַא ךיז טוחט) ה כ ל
 םורא טרעיצַאּפש ענייד רעטכַאט יד ? טסנעװַאד וד .ר י א מ

 ואוו טסייוו טָאג טציז ןחוז רעד ,ןעמעוו טימ טסייוו חור רעד ץיגרע
 ?טסנעװַאד וד ןוא -- ןעמעוו טימ ןוא

 יז יױזַא ?וד יװ ױזַא ? ןעד סָאװ ,ןעוַאה דיא . ח כ ל מ
 "יא ןעצנַאג ן'טימ ןענעווַאד סָאד ןעפרַאװעגקעװַא טָאה סָאװ ,רהיא
 ףאפ טכאמעג רעדניק יד ןוא ,דיא סיוא ןעראוועג ןיילַא 4 טייקשיד
 ?ףראדעב ,ריאמ ,טָאג ראפ טגידניזראפ ןעבָאה רימ ! ריאמ ...םייוג
 ..ןםהיא ןעמ ףראד ןענעװַאד .,ןענעוַאד םהיא ןעמ

 מיד טזָאל רעוו .,דייהרעדנוזעג .ןעװַאד ,זעװַאד ,ונ .ר יא מ
 ןיא ןערהָאפענסױרַא רָאנ גָאט ןייא ףיוא .(םורא םהעג) ...? טינ
 ףרָאדעב עמ ; שינערהעקרעביא ןייא ! ךיז טוחט ַאד סאו -- דלַאװ
 ןעוועטאר ..,דלעג ןעטיש .,ןעטעב ...ןעביירש ...ןעמיול ,.,ןוהט סיּפע
 טעוװ רע תעשב ַאד ןעציו טשינ לעװ ףיא !דניק ַאזַא ...דניק ַא
 ן'ראפ ךיז טּפאח) ...{ ןעמעוו טימ ןוא ואוו טסייוו טָאג ,ןעטרָאד זייז

 ץינרע ןענעז ואוו ..,עינעשַארּפ ַא ,ףעירב א ןעביירש ףרַאד עמ ,(ּפָאק
 ?ייוטאמ ןיא ואו ? רעדניק יד

 .אטינ ןיא ייווטאמ ,(טנעווַאד ה כ ? מ
 ?רע זיא ןאוו ?ָאטינ זיא רע ,טסייה סָאװ .ר יא מ
 | ?זיא רע ואוו סייוו ךיא . ח כל מ
 ןאוו ?ןיינ יצ ,עמַאמ ַא טזיב ? טסייוו ןעד רעװו . ר י א מ

 ? ףיד ףיא גערפ ,יײװטַאמ זיא

 טינ ריד ןופ דרעוו עמ ,ױזַא טינ רָאנ יירש ,אש . ח כ ל מ
 ייב טנערפ עמ ! זיא ײװטַאמ ואוו ,ןעסיוו ףרַאדעב ךיא ...ךילקילג
 רעד ןופ ןערהָאפענקעװַא ראנ טזיב ?רימ טלהעצרעד עמ יצ ,רימ
 !תעל-תעמ יירד ןיוש ןעניוא יד ןיא ןֵא טשינ םהיא ךיא קוק ,םייה
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 ואוו !? תעל תעמ יירד ?סָאו ?ַאה ,(ךיז רעסיוא) ר י א מ
 תעל תעמ יירד ףיוא קעװַא טהעגנ דניק ַא ?ןעניוא ענייד ןענעז
 סָאד לָאז יז !ןערהַא ןעביױהנַא וליפא יז לָאז סע -- בוטש ןופ

 טזיב עמַאמ ַא ראפ סָאװ ! טהעג עמ ןיהואוו ,ןוהט נערפ ַא וליפא

 ?ןיינ יצ ,עמַאמ ַא טויב ?ךיד ףיא גערפ ,וד

 עמַאמ ַא ראפ סאו !ךיד טעב ךיא ,ּפָא ךיז עּפעשט . ה כ 7 מ
 ז'זיב ןעטסערג ם'נופ ,טנוה םעד יוװ ךימ טרעה עמ זַא ,ריד ךיא ןזיב
 טכַאל עלַא רהיא זַא ,ךייא ךיא ןיב עמַאמ ַא ראפ סָאװ ! ןעטסנעלק
 עמַאמ ַא רַאפ סָאװ ? ךיילג עטַאלב רעד טימ ךימ טכַאמ ,רימ ןופ

 זייוודניק ןופ טנערעלעג ייז טסָאה ןיילַא וד זַא ,ןייז ןיוש ךיא ןָאק
 -ניק יד ןופ ?ת ַא טכַאמעג ןייֵלַא ? גייפ ַא עמַאמ רעד ןעלעטש ףיוא
 ?ןיינ זַא ,רשפא גָאז ?סָאװ !ךיז טעּפעשט ןוא -- רעד

 ? םייח זיא ואוו ..,טכערעג ,טכערעג טזיב .טונ-טוג .ר י א מ

 .( ם ! ! ה  ןיורא טמוק סע) !םייח !םייח ,(טעיורש)

 .ענעצס עטייווצ

 ײװטַאמ ץיגרע זיא ואוו ,טינ טסייוו .(ן'םייח וצ) ר י א מ

 ? גָאט ןעטירד םעד

 ? ןעסיוו דיא לָאז זענַאװ ןופ .ם יי ח

 רהעק רע ? ןעסיוו וד טסלאז ןענַאװ ןופ ,טסייה סָאװ .ר יא מ
 ?ןיינ יצ ?םהיא וד יו ,רעדורב ַא ןַא ױזַא ,רימ טכַאד ,ריד

 סייוו זיא רע ואוו רָאנ ,ןֵא רימ רע רהעק רעדורב ַא .םיי ח

 .טשינ ךיא

 רע לָאז ןענַאװ ןופ ? דניק ם'נופ וד טסליוו סָאװ . ה כ 5 מ

 ? ןעסיוו

 טסייוו סָאװ ראפ ?עסיוו טשינ רע לָאז סָאװ רַאפ .ר י א מ

 ? קעװַא רהאפ ךיא זַא ,סעינאדעסַאז טימ סעינַארבַאס ןעכַאמ וצ רע
 ?לארשידץרא ןייד טימ סיּפע ךיז טרעה סָאוװ ,(שינַאריא ,ןע'םייח וצ)
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 יו סניימ ױזַא זיא ?ארשי-ץרא ? ?ארשידץרא ןיימ . ם י י ח

 ,סנייד

 ןעכיג ןיא רשפא טסנעכער ,(טפיג טימ) !סיווענ .ר י א מ

 ?ַאה ,וצניהא ןערהָאטכרוד ךיז יקַאט

 | ?טינ סָאװ רַאפ .םייהח

 ? ןעציז ןעביילב ןעטרַאד סגעוו ןייא ןיא יקַאט ןוא ,.ר י א מ

 ,רובכ ןעטסערג ןטימ . ם יי ח

 ? טסרעה וד ,הכלמ ,(בייוו םוצ) ר י א מ

 | טלעּפַאלּפ דניק ַא סָאװ ךיא סייוו . ה כ  מ

 ןעטרָאד ,רעגײטשַא ,וד טסנעכער סָאװ ,(ן'םייח וצ) ריא ם
 ? לשמל המודכ ,ןוהט וצ

 ,דרע יד ןעטייבראעב ;ןעטסינַאלַאק עלַא סָאװ ,סָאד .םייהח

 ,רענטרעגנייוו ,רעמיוב ןעצנַאלט

 ,(דנַאה ס'םיוח טמשנ) ? טסרעה וד ,חכלמ ,(בייוו םוצ) ר ז א מ

 סָאו !אחיאח:אח !רעמיוב ןעצנַאלפ !דרע ןעבָארג טעװ רע

 ?רעצנַאלטרעמױב םעד ףיױא ?רענַארגדרע םעד ףיוא וד טסנָאז

 ! ןעלפַאלּפ רעדניק סָאװ ףיא סייֹוו . ה כ 2 מ
 ,רעטרעוו טדער רענעי !{ המהב ,(בייוו םוצ סעכ טימ) ך י א מ

 .(ןע'םייח ּוצ) ...! ןעלּפַאלּפ רעדניק :(רעביא וז טמורק) טנָאז יז ןוא

 רַאג ןיוש ריד וד טסָאה הסנרּפ ערענעש ןייק ,וינהוז ,רָאנ רימ גָאז
 ? ןעצנַאלפ רעמיוב ןוא ןעבָארג דרע ץוחַא ,ןעניפענ טנַאקעג טשינ

 םעד ןייז יו ,רע'סואימ טייברַא דרע זיא סָאװ טימ .םי י ח

 ןיא דלַאו ןעפיוקראפ ןֹוא ןעפיוק זיא סאו טימ ?דיא ַא ס'צירּפ

 ם'ניא ,םייחרעד ןיא ךיז ייב רעמיוב ןעצנַאלפ יװ ,רענעש תולג
 ?רעטסעווש ןוא רעדירב ענענייא ןעשיווצ ,דנַאל םענענייא

 ןייק רַאנ םהיא בָאה ךיא ? טסרעה וד ,(ן'הכלמ וצ) ר י א מ

 עשז ןעוו ,(שינָאריא ,ןע'םייח וצ) ! ןעדער ױזַא טכרָאהעג טינ לָאמ
 ? העש רעטונ ַא ןיא ,םשה הצרי סא ,עזייר יד ןעכַאמ וד טסנעכעד
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 קלאפ סָאד רעהירפ ףראד עמ ...נָאט ןעניטנייה וליפא , ם יי י ח
 -רא יד ,רעדירב עמערַא ערעזנוא ןעטיירנוצ ,טרָא ם'נופ ןערהיר
 י .רעטייב

 סָאד ןערהיר סָאװ ,עניזָאד יד ןופ סָאד וד טזינ . ר י א מ
 ?רעדירב עמערַא יד ֹוצ ןעטיירג סָאװ ,עגיזָאד יד ןופ ?קלָאפ

 יעמונרַאפ גידנעטש טנעז סָאװ ,רהיא ? ןעד רעו . ם י י ח
 ,עכלעזַא יצ ?ןעטפעשעג ערעייא טימ רָאנ ןוא דלעגנ רעייא טימ רָאנ
 -נעדייז רשפא יצ ?ןיילא ךיז טימ ןעמונראפ זיא סָאװ ,יײװטַאמ יו
 ...2 רעדניק ענייז טימ רעמַאטש

 זופ עדווירק יד זעמעננַא דיז ביוחמ סָאד וד טזיב .ר י אמ
 | !ריד סע טלעפעג יוװ ?טייל עמערָא עֶלַא

 "ניק ןענעז עלַא רימ םוראוו ,עֶלַא רימ ןענעז ביוחמ .םיי ח
 ייווצ דלַאב ןיוש טדייל סָאװ ,קלָאפ ןעשידיא ןעמערָא ם'נופ רעד

 ם'נופ טכַאוװעגפיוא גנַאל טשינ טשרע טָאה סָאװ ןוא רהָאי דנעזיוט
 יד טנעפעענפיוא גנַאל טינ טשרע ,ףָאלש ןעגיד'ארומ ןערעווש

 ,טלעוו רעד ןיא זיא רע ואוו ןעהעזרעד ןוא ןעגיוא
 ךיא ? סעכלעזַא ןערָאװעג ךייא טימ סָאד זיא סָאװ .ר י א מ

 טרעהעג טשינ לָאמ ןייק בָאה דיא ..,ז'הנח ..,ן'ידָאלַאװ .,.ךיד ןיימ
 | ! רעטרעוו עכלעזַא דייַא ןופ

 ,טריסערעטניא טינ לָאמ ןייק ךיז טסָאה וד םורָאװו .םייח
 ...םיקסע עכלעזַא ןופ טרערעג טינ לָאמ ןייק זנוא טימ

 יו ? ךייא ייב םיקסע ראפ סָאװ ? םיקסע עכלעזַא .ר י א מ
 טימ -- רענעי ! םזינויצ טימ -- רעד ? םיקסע ךייא וצ טמוק

 ? ןץידַאלַאװ ייב ןענופעגנ סָאד ןעמ טָאה ךעלכיב רַאפ סָאװ ! ךעלכיב
 ףאר ?ןוהט ןענַאק סיּפע ןעמ טעוװ רשפא !ןעסיוו ךָאד טזומ וד
 ? םהיא ןעוועט

 ,רערייל ,דיד ןאק דיא זַא ,טנַאזעג ןיוש ריד בָאה דיא .םיי ח
 טימ ךיא םוואוו ,זעוועג זיא ןידָאלַאװ טימ סָאװ ,ןענָאז טשינ רָאג
 ...ןענעוו ענעדעישראפ ןיא ןעהעג ן'ידָאלַאװ
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 זעשַארג א ךייא טָאנ ?ןעגעוו ענעדעישרַאפ ןיא . ר י א מ
 54! ןעגעוו ערעייא עֶלַא רַאפ

 -כער ןיא טהעג רע זַא ,סיֹוא ךיז טלהַאמ ןעכילטיא .םיי ח
 ...געוו ןעט

 רעסעב רענייא ,םיאנוש עניימ עלַא ףיוא רחַאי ַאזַא .ר י א מ

 טסייוו רהָאי ץרַאוװש רעד קעוַא ןענעז ערעטלע יד 1 ןערעדנַא ם'נופ

 :תחנ ?עקיטש ַא שטָאח דייא ןופ טנעכערענ ךדיא באה ;ןיחואוו

 -פעשענ !רַאנ םיקסע עדמערפ וצ ןעמונעג ךיז ייז ןעבאה ףוס םוצ

 !ןעט

 -ייא זיא'ס ?עדמערפ סיּפע סָאװ רַאפ ,(רעיופ טימ) ם יי ח
 -מערפ יצ ,ענעגייא 4 ןעמ טנַאלש ןעמעוו 1 עדמערפ ןייק טינ ,ענעג

 טסניימ יצ ? עדמערפ יצ ,ענענייא ? ןעדייל רעדירב סנעמעוו ? עד

 סאד ןעמ טניימ ,ןעריא ייב דניצַא רָאפ טמוק סָאװ ,גנידסלַא זַא ,וד

 | ?ךיד טינ ,םענעי
 ןרענייא קענש וד ,זייז לָאז ?יטש ,(םילכ יד ןופ םיורא) ר י א מ

 ,(םהיא וצ ךיז טזַאל) !?ןעטַאט ַא טימ ןעמ טדער ױזַא טָא

 ךיא לֵאז !ריאמ .(ןעטומ ןיא קעװַא ךיז טלעטש) ח כ 9 מ
 ןערהירנא רימ טפעוו וד ביוא ,ןעברַאטש ךדיא לָאז ,ןעבָאה סטכעלש

 ן'טומ ו נ ע ב ןיורַא טמוק סע ןוא ריחט יד ךיז טנעפע סע) ! דניק סָאד
 | ,(פַא טהעג םיוח ,קיטנַאז

 .ענעצס עטירד

 ךייא לאז ןענרַאמ רעטוג ַא .("םולשב-יאוב , ַא טכַאמ) י נ ע ב
 רעטונג א !חכלמ ,ןייז ףךייא לָאז ןענרָאמ רעטונג ַא !ריאמ בר ,ןייז

 ןעכַאמ סָאו ,ךיז טרעה סָאו !ןעדייב ןייז ףךייא לָאז ןענרַאמ

 ערעייא ,(ןעטיוז עלַא ףיוא םורא ךיז טקוק) 4 סָאד ...ערעייא סיּפע
 ? ךיא ןיימ רעדניק

 ?דיא א טכאמ סָאװ ,טציז ,רהָאי טונ---ןענרַאמ טוג .ר י א מ
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 ,(קעװַא ךיז טצעז) ? ןעכַאמ רימ ןעלַאז סָאװ !טע ; ' נ ע ב
 ,ןענעידראפ לָאז עמ ,טונ ןעוועג טלַאוװ'ס ,טסייה סָאד .טוג טשינ

 רהיא זַא ,ךייא זיא טוג ...טכעלש זיא ,טינ רעבָא ךיז טנעידרַאפ

 ערעייא טימ ןוא עקשטעטלַא רעייא טיס ,ערה-זיע ןייק ,ךיז טציז

 ,זנוא ייב ןעבירשעג ןעטרַאד טהעטש יװ .ערה ןיע ןייק ,דעלרעדניק

 סָאװ --- הירוּפ ,קָאטשנייװ ַא יו --- ןפנכ ,בייוו ןייד---ךתשא ? ַאה
 -לייא יד יו --- םיתיז יליתשכ ,רעדניק יד -- םינב ,ךיז טרעּפכורפ יז

 .שיט ןייד םורא ייז ןעלנניר --- דנחלושל ביבס ,זעגייווצ-טריב

 רעדניק יד ..,סָאד ערעייא ץינרע ייז ןענעז ואוו ,(םורַא ךיז טקוק)
 4 ךיא ןיימ

 ? ןעד זיא סָאװ ,(טנעװַאד הכלמ ,ן'הכלמ ףיוא טקוק) ר י א מ
 ?ייז רהיא טפרַאד סָאוװ

 עמ ,העז ךיא ;ױזַא טָאלנ ? ייז ףראד ךיא סָאװ ,י נ ע ב
 -ןיע ןייק ,ךייא ייב רעדניק ענעטַארעג ,..ךדיא גערפ --- ,טינ ייז טהעז
 .לזמ ַא ,רהיא טרעה ,רָאנ זיא'ס .ןערעדנַא ם'נופ רעסעב סנייא ,ערה
 יד .רעדניק וצ וליפא ,גנידסלַא וצ קילג טָאה ,ןעמ טגָאז ,דיגנ רעד
 יז סָאװ ,עדַאש :; ןױשרַאּפ ַא ,ערה ןיע ןייק ,ךייא ייב זיא ערעטלע

 בָאה ךיא :;ךיא ןיימ הנמלא ןייא ,סָאד ַא גנַאל ױזַא ךייא ייב טציז

 ..חכמ ןעסעומש ןהעגניירא ךייא וצ טלָאװעג לָאמ לעיפיוו ןיוש
 ,טינ יז ?יוו ;ךיא ןיימ דודש ַא ,סָאד ַא ןעגעווטערהיא ןופ באח ךיא

 ןכדש ַא ךרוד ,סָאד ַא דרוד ןעבָאה הנותח ,ןעגָאז טרעהעג ךיא בָאה
 ץינרע יז זיא ואוו ,(ןעטויז עלַא ףיוא םורַא ךיז טקוק) ,..סע טסייה

 ? ךיא ןיימ רעטכַאט יד ,סָאד ערעטלע רעייא

 סָאװ ?עד זיא סָאװ ,(ן'הכלמ טומ רעביא ךיז טקוק) ר י א מ
 ? יז רהיא טפרַאד

 גערפ -- ,טשינ יז טהעז עמ ,העז דיא ,ױזַא טַאלנ .י נ ע ב
 ךיא ןָאק סָאד -- הנותח טינ טָאה ר ע סָאװ ראפ רָאנ ...ךיא
 ןיימ ןהוז םעד ,סָאד ןערעטלע רעייא ןיימ ךיא .ןהעטשראפ טינ ןיוש
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 ,ננאל ט'רטּפ'עג ,םשה ףורב ,ןיוש רע טָאה וויזירּפ םעד ..,ךיא

 סָאװ ,עדַאש ?ךיא ןיימ הלכ ַא ,סָאד ַא ,ךדיז טכַאד ,ןיוש טהיא טמוק

 םורא ךיז טקוק) .,,םייהרעד ןיא טשינ לָאמנייק םהיא טפערט עמ

 ןהוז רעייא ,סָאד רערעטלע רעייא ץעגרע זיא ואוו ,(ןעמייז עלַא ףיוא

 ? ךיא ןיימ

 ? סיּפע םהיא טפרַאד רהיא ?ןעד זיא סָאװ ,.ר י א מ

 ,העז ךיא ,ױזַא טָאלג ? םהיא ךיא ףרַָאד סָאװו ףוא ,ינ ע ב

 -- רערעדנא רעד ,רהיא טהעז .ךיא גערפ -- ,םינ םהיא טהעז עמ

 זיא רע סָאװ ,ןורסח רעד .רענעטַארעג ַא רָאנ ךייא ייב זיא רעד

 סָאד ןיא ןורסח ןייק ,טסייה סָאד ,ףךיא ןיימ טסינויצ ַא ,סָאד ַא

 ןעבולק יד ןיא ןעניל רעדייא .הלעמ ַא רָאג זיא'ס ,הברדא :טשינ

 טסינויצ א ,סָאד ַא ןייז רעכיילנ ןיוש זיא ,ןעטרָאק ןיא ןעלעיּפש ןוא

 עס שטָאח ,ןעטסינויצ ךיוא ןענעז ןייֵלַא רעדניק עניימ ...ףיא ןיימ

 ,טסייה סָאד .ךיא ןיימ קנאדעג רעד ..,סָאד רעד טינ ריפ טלעפעג

 ?ןעלעפעג טינ רימ רע לָאז סָאװ רַאפ ,רימ רע טלעפעג ןעלעפעג

 טימ ךיז ןעמענראפ ייז סָאװ ,טייז רעייז ןופ ןעש רהעז. ,הברדא

 .סָאד טסייה ?לכ ן'רַאפ ,סָאד ן'רַאפ ךיז ןעגרָאז ,ןעכַאז עכלעזַא

 ןעטלעמונַא ןעוועג ךיא ןיב טָא ..,לעיפוצ טדער עמ סָאװ ,ןורפח רעד

 ַא ןעטלאהעג ןהוז רעייא טָאה ;סע טסייה הפיסא ןייַא ,סָאד ַא ףיוא

 רערעייא רעטירד רעד ...!סיזירעקוצ -- ךיא ןיימ השרד ַא ,סאד

 ןייק ,סָאד ןייק טינ ןיוש ,רימ טכַאד ,רָאנ 1ץַאקש רעטוג ַא דיוא זיא

 רע סאו רעטעב ךַאד רהיא טסייו אמתסמ ? ךיא ןיימ טסינויצ

 ,סָאד עלַא טימ ךיז ןעק רע !רעטונ ַא רע זיא ןַאמ-הרבח א ..,?זיא

 זיא ואוו ,(ןעמייז עלַא ףיוא םורא ךיז טקוק) .,,ךיא ןיימ טייל-הרבח

 ? ףיא ןיימ ןהוז רערעננוי רעייא ,סָאד רעניסאד רעייא ץיגרע רע

 טטרַאד רהיא ?ךָאנ ױזַא ךיז רהיא טנעופ סאוו ,.ר י א מ

 ?ןעד םהיא

 ךיא ,ױזַא טאלג ? םהיא ףרַאד ךיא ,ךייש זיא סָאװ .י נ ע ב
 ,עטלעיּפשענסױא ןײײא ,,.ךיא נעדפ --- ,טינ םהיא טהעז עמ ,העז
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 ענערעשעג יד טימ סָאװ יד טָא ,עניילק יד דייא ייכ זיא ,ןעמ טנאז
 :;ןעמ טגָאז ,רהיא ףיוא ּפָאק רעשליבסנַאמ ַא ,..ךיא ןיימ רָאה ,סָאד
 ,ךיא ןיימ זתח ַא ,סָאד א טמענ ןוא ! עפרַאש ַא -- ןירענעק ַא ןוא
 טינ ןכדש ןייק ַאד ןיב ךיא שטָאח ןוא ...םענעטָארעג ַא רהעז ךיוא
 ןענעווטסעדנופ רָאנ ,טנעידראפ טשינ ךייא ייב דלענ ןייק ןוא ןעוועג

 ןעניזַָאד ןטימ טָאה רהיא :ןהענקעווא טינ תמא ם'נופ ןעמ ןָאק

 רימָאל םוראוו ...ךיא ןיימ ןעפָארטעג ,טסָאדעג טכעלש טינ ךודש
 ,ערה ןיע ןייק ,רשוע ןייא דיא ַא יקַאט טנעז רהיא ,ןערָאנ טינ ךיז
 -ענ טשינ דלענ רעייא בָאה ךיא שטָאח ,ריבנ א ןעגָאז ןָאק עמ

 -עי ?רעמַאטשנעדיײיז על'השמ בר וצ רהיא טמוק יו רָאנ ...טלהעצ

 ,ןורסח רעד ...ףיא ןיימ סוחי ןיא ,סָאד ןיא ןעקנוטעגנייַא זיא רענ
 רעמָאט זַא ,טסעגראפ ןוא ,רעביא לעיפוצ ןיוש דיז טמענ רע סָאװ

 ראפרעד רעבָא רהיא טיג ,ןסחי רעסיורג ַאזַא טשינ רהיא טנעז
 ךיז טקוק) ץיגרע יז זיא ווו ...ךיא ןיימ ןדנ ,סָאד ךס א דניק רעייא

 ?ךיש ןיימ רעטכַאט ,סָאד ערענעלק רעייא (ןעטויז עלַא ףיוא םורא

 ?ןעפרַאד ,רענײטשַא ,יז רהיא טנָאק סָאװ ףיוא ,.ר יי א מ

 . םהעז עמ ,העז ךיא ,ױזַא טַאלנ ! םולשו סח ?ךדיא ,י נ ע ב
 "יא סָאד ןעסעומש ליוו עמ זַא ,טסייה סָאד ...ךיא גערפ -- ,טינ יִז

 ,טסייה סָאד .ןעבָאה ַאי רהיא וצ עדַארג ךיא ףראדעב ,קירוצ ענעג
 ..סע טסייה ףעירב ַא ,סָאד לעקיטש ַא רהיא וצ בָאה ךיא

 ? ףעירב ַא זיא ןעמעוו ןופ ?ףעירב ַא .ריאמ

 ןופ ,םהיא ןופ יקַאט .ףעירב ַא יוזא ךיז טדער סע .י נ ע ב

 .ךיא ןיימ ןתוחמ ם'נופ ,סָאד רעייא

 ?ןתוחמ ם'נפ .ה כ5 מס ןא ריאמ
 .(רעיּפַאּפ ַא ענעשעק רעטשרעטנוא רעד ןופ סיױרַא טמענ) י נ ע ב

 רעייא יו יוזא ,ןעבענרעכיא ךייא לָאז ךיא ,ןעטעבעג ךימ טָאה רע
 ןעטכַארט וצ וליפַא ןעניז ןיא טשינ טָאה ,סע טסייה רעטכָאט ,סָאד
 ,םַאד יד ףיוא ןערהַאפ ראג ?יוװ יז ,סע טסייה הנותח ,סָאד חכמ
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 "רעדנוזעג ,רע טנַאז ,ןערהַאפ יז לָאז -- ,סע טסייה ןעסרוק יד ףיוא
 טָאה השורנ יד רעטכַאט ערעטלע רעייא טימ יו יוזא ןוא .,.דייה
 טצעזעגנייא ןעמ טָאה ןהוז רעייא ןוא .,,השעמ ַא ןעפַארשעג ךיז
 ,רע טנָאז ,טדָאטש עצנַאג יד ןוא ,סע טסייה עמרוט ןיא ,סָאד ןיא
 ,רע טעב ןכ7 :סע טסייה רעליימ יד ןיא ,סָאד יד ןיא ךייא טלַאה
 -רעביא ןייז ?חומ טלאז ןוא ןעבָאה טינ לעביאראפ ןייק טלאז רחוא
 שרהיא ,סָאד ערהיא ,סע טסייה רעטכַאט רעייא ,סָאד רעייא ןעכעּפ
 ,(רעיּפַאּפ טָאד ן'ריאמ רעביא טיג) ,סע טסייה םיאנמ

 -עצ) ?טסרעה וד !הכלמ ,(סעב ראפ ךיז רעסיוא) ר י א מ
 {עסיורג רעייא ,םהיא טגַאז טהעג ,(דנעה יד ןיא םיאנת יד טשטיונקו
 ינעביז ףיוא םהיא ףראד ךיא !עבַאב ןייז ןופ ךַאל ךיא זַא ,ןסחד
 רַאנ רע ןָאל ,םהיא טנַאז ! סוחי ןעצנַאנ ןייז טימ תורּפכ דנעזיוס
 ןוא ,תונתמ יד ,גנורעיצ ?עסיב סָאד ןעקישּפָא ןעסעגראפ טשינג
 אט ,שמש-ועטַאליש ַא אי ןיוש טנעז רהיא ןזַא ןוא ! טנייה יקַאט
 יקַאט ןוא ,דלַאב יקַאט ןוא ,ןיחַא ךיילנ ןענַאד ןופ יקַאט עשז טהעג
 | ,(ריהט רעד ףיוא םהוא טזייו) ! ןיוש

 ךָאד ןיב ךיא ?גיסָאד ױזַא ןייז רהיא טפרַאד סָאװ .י נ ע ב
 פֵאז ךיא ,רימ טגָאז עמ .ךיא ןיימ חילש ַא ,סָאד ַא יו רהעמ טשינ
 ..ךיא העג -- ןהענ לָאז ךיא ,ךיא ןיימ ,ךיא סָאד -- ןעסַאד

 סיורא ךיז טקור ינעב) {דייהרעדנוזעג עשז טסָאד .ר י א מ

 ,(לעמיוז ַא טומ רוהמ רעד ןופ

 .ענעצס עטרעפ

 ? טסגייווש וד ?ונ ,.(ן'הכלמ וצ) ר י א מ
 ?ןעיירש ךיא לָאז סָאװ ,(ןיירַא רודיס ןיא טקוק) .הכלמ
 ףרַאד יאדוא ? וד טסגערפ ,ןעיירש וד טסלָאז סָאװ .ר י א מ

 רעדניק !ןעיירשסיוא ןעמ ףרַאד ןעסַאג עֶלַא ןיא !ןעיירש ןעמ
 ! הנח ?עלא רעדניק יד ןענעז ואוו ! ןעטַאט ַא ןעשטומ ױזַא ןעלאז
 ! ?רהיא טנעז ואוו ! םייח
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 ןופ ןעפיולפיונעצ יקַאט ךָאד ךיז טעוו עמ !ַאש .ח כ 5 פ

 ! סַאג רעד

 ףעדניק סאו ,ןעהעז ןעמ זָאל {ןעפיול ןעמ זָאל . ר י א מ

 אטשינ ?רעדניק יד ַאטשינ ?ייז ַאטשינ !ןעטַאט א טימ ןעוהט

 זעפָאלעצ זיימ יד יו ,ךיז ןעפַאלעצ !ַאטשינ ! הכלמ ,רעדניק ןייק

 | !ךיז

 סע) ..,ןימי ןעביז עלא ףיוא טיירּפשעצ ןוא טעעזעצ .ה כ?מ
 ,(רעמומ רעד ףיוא ןוא רעמַאפ ן'פיוא טםקוק ,ה נ ח ןיורַא טמוק

 .ענעצס עטפניפ

 .,,9 םיאנת יד טקישעגּפָא טָאה זתוחמ רעד ... ! ַאּפַאּפ . ה נ ח
 ?תמא זיא'ס .טרעהעג ןיוש בָאה'כ

 ױזַא וד טזיב עשז סָאו !עבַאב רעד ףיוא הלודג א ,ריא מ

 ? גירעבעל

 ? ךיא לָאז ןענייוו ? עשז סָאװ . ה נ ח

 "יירפ ַא ןהענ ףרַאד עמ .ןעמ ףרַאד ןעצנַאט ,ןיינ .ר י א מ
 הלנכרדתה ?ךייא טימ סע ךיז טוהט סָאװ ,הנח ,רימ גָאז !סכיל
 ?סָאװ יצ ,ךעלכעלעיּפש סיּפע ךייא ייב זיא

 ,ונוא ייב טשינ ,ךעלכעלעיפש די י א ייב זיא'ס .ה נ ח

 -ַאטשנעדיײיז על'השמ טימ ןוהט ךודש ַא טסולגעג ךיז טָאה ךייא

 ,ןעלַאפעגנייא ןעד ךייא זיא סע .סוחי ןיא ךיז ןעפיוקנייא ,רעמ

 ?ןהוז סרעמַאטשנעדייז רימ טלעפעג יצ ,ךימ ןעגערפ טלאז רהיא
 רעייא ...ןתוחמ םענעש ַא טָאה רהיא ,ןעפלַאהעג ךייא טָאה טָאג יבַא

 טימ יו ,סוחי טימ טלעדנַאה רע !שנעמ רעגירעדינ ַא זיא ןתוחמ

 ןיא ןעטסיירט ךיד ןעמוק לָאז רע סָאװ ,םעד טָאטשנַא .,םיגורתא

 טקישעגּפָא זנוא רע טָאה ,ןעפַארטענ זנוא טָאה סָאװ ,קילנמוא ןייד

 רומּפ ןיב דיִא סָאװ ,ההעז ןוא רהעז םהיא קנַאד ךיא .,םיאנת יד
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 ןוא ךעלרעגניפ ענעטנאילירב טנַארט סאו ,ןתח א ןופ ןערָאװעג
 ןערהַאפ ךימ ןַאק ןוא יירפ ךיא ןיב דניצַא ,סעיציטעּפ טביירש
 .ןענרעל

 ןָאק יז ...! יירט זיא יז ? טסרעה ֹוד ,(ן'הכלמ וצ) ר י א ס
 1 ןענרעל ןערהַאפ

 ,טלעּפַאלּפ דניק ַא סָאוװ ךיא סייוו ,ה כ 7 מ

 עטסנרע דער ךיא .טשינ לעּפַאלּפ ךיא ,עמַאמ ,ןיינ . ה נ ח
 ,רעטרעוו

 ביוא ,סע טסייה ,וד טסרהַאפ ,ךילטנעגייא ,זיהואוו . ר'י א מ
 ? ןעסיוו ןָאק עמ

 זומ ,וצ טשינ ןעמ טמענ ַאד .ךיא רהָאפ ןרעב ןייק . ה נ ח
 ,דמערפ רעד ןיא ןערהָאפ ןעמ

 לירעב ןייק ?רעטרעוו טסרעה וד .(ן'הכלמ וצ) ר י א מ
 ןערהַאפ ןעמ ףרַאד ,הרות גיצניוו רהיא רַאפ זיא ָאד .יז טרהאפ
 ?סע טסייח ױזַא יוװ ..,ןייק שזַא

 .ןרעב . ה נ ח
 ןייק וד !ןעמָאנ רענעש ַא ,ןעש רהעז !לירעב . ר י א ס

 ,לארשי ץרא ןייק םייח ןוא ,?ירעב

 {וא ,ן'םייח רַאפ ןובשחו-ןיד ןייק ּפֶא טשינ בענג ךיא . ה נג ח
 .ךיז רַאפ רעכילטיא ,רימ רַאפ -- םייח

 .{'םייח ןופ טרעהעג ךיא בָאה רעטרעוו ענעגייא יד ,.ר י א מ
 9 רעוו זנוא רַאפ ןוא ,ונ ,דיז רַאפ רעכילטיא ,ךיז רַאפ רעכילטיא
 -ויא ךעלקיטש ןַא סיּפע זנוא טרהעק רהיא ? רימ ןעמעוו רַאפ ןוא
 ?ןיניצ ,רעדניק ערעזנוא טנעז רהיא ? ןיינ יצ ,ענעג

 .ערעיא .ה נ ח
 יצ ,רעטומ ןוא רעטַאפ ערעייא ןענעז רימ ווא . ר י א מ

 ?ןיינ
 .ערעזנוא . ה נ ח
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 ָל ןיינ יצ ,ןעפַאש וצ ךייא ףיוא סיּפע רימ ןעבָאה . ר י א מ

 .?רעגײטשַא ,וד טסניימ יונ

 ןָאק ןעשנעמ א ףױא שנעמ ַא זַא ,ןיימ ךיא . ה נ ח

 | .ןעפַאש וצ ןעבַאה טשינ

 רימ ןענַאק יצ ,ןיימ ךיא ,ךיא ןיימ סָאד טשינ .ר י א מ

 ןעליוו סָאד ?טינ סָאד ןוא רהיא טגעמ סָאד ,לשמל ,ןעגָאז ךייא

 ? טינ סָאד ןוא רימ

 ,טינ טנַאק רהיא ,ןיינ . ה נ ח

 יד סָאװ ,הכלמ ,טסרעה וד ?טטינ ןענָאק רימ ? ןיינ .ר יא מ

 ףיוא טשינ ןעבָאה רימ ! טשינ ןענַאק רימ ? טגָאז ענייד רעטכַאט

 ! הטילש םוש ןייק ,העד םוש ןייק ייז

 ! טלעּפַאלּפ דניק ַא סָאװ ךיא סייוו . ח כ 5 מ

 וד סָאװ המהב ,(ן'הכלמ וצ ץרַאה סָאד סווא טזָאל) ר י א מס
 טמירק) יז ןוא ,תערדרב ַא יו ,רעטלַא ןייא יו ,טדער ענעי !טזיב
 יד טסגָאז ,(ן'הנח וצ) !{טלעּפַאלּפ דניק ַא יװ -- (רעביא רהיוא
 ךייא טימ רימ זַא ,סיוא טמוק ךָאנ לכש ןייד ךָאנ זַא ,סָאד טסייה

 - ךיז טנעז רהיא ? טשינ רָאג ןיטולח?ל ,ןזָא טשינ רָאנ ךדיז ןערהעק
 ...? רימ -- ךיז ןענעז רימ ןוא ,רהיא

 ,ןערעטלע ערעזנוא טנעז רהיא ? ןעד סָאד טנָאז רעוו . ה נ ח

 ועטלַאה טעטכילפרעפ ןענעז סָאװ ,רעדניק ערעייא ןענעז רימ ןוא

 ...ןוא ןעבָאה בעיל ,דוככב דייא
 -רעד ןיא עלַא ןעגָאז רימ יוו ,ָאידנ .(טבעלעגפיוא) ה כ 5 מ

 סָאװ ,טסייה עטַאט רעד סָאװ ,גנידסלַא ןעגלַאפ לעוװ דיא, :הירפ
 , .."ןעסייח טייל עמורפ-עטונ סָאװ ,טסייה עמַאמ יד

 טקוק ,דנעה עדייב ףיונעצ טגעל ,רעביא רחיא טסייר) ר י א מ

 ..."הלס ןמא ,ילעּפעק ןיימ ףיוא ןעמוק לָאז החלצה-הכרב א, ,(ףיודא

 ?טינ טסהעז וד { ןעגלָאפ דלַאב ךיד יז טעװ יאדוַא
 ?טינ סָאװ ראפ == ךַאז עכיילג ַא רָאנ יִבַא .ה נ ח

= 
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 ףהָאפ ,על'הנח :ןעגָאז ריד ןעלעוו רימ זַא ,?שמל ,טוג .ר י א מ
 אי אקוד אמתסמ דאד וד וטסעוװו ,טדָאטש רענעי ןיא וצניהַא טינ
 ? ןערהָאפ

 ןעבעל עצנאג סָאד ּפִא טננעה םעד ןיא םורָאוװ ,יאדוא .ה נ ח
 ! סניימ

 ןעבע5 רָאנ ןעמ זָאק יו םורָאװ !ךיז טהעטשראפ .ר יא מ
 טסייה ױזַא יו ...ןיהַא קעװַא טינ טרהַאפ עמ זַא ,טלעוו רעד ףיוא
 ָ} טדַאטש יד

 .ןרעב ,. ה נג ח

 ןייק ןערהַאפ זופ םייח רעדורב ןייד ןוא ,?ירעב . ר י א מ
 ? רענטרעגנייוו ןעצנַאלפ ?ארשי ץרא

 .ךיז רַאפ רעכילטיא זַא ,טגָאזעג ןיוש ריד בָאה ךיא . ה נג ח
 ןייק רעד :דיז רַאפ רעכילטיא ,ךיז טהעטשראפ , ר י א מ

 טעװ רעד ,עמרוט ןיא ןעציז טעװ רעד ,?ארשי ץרא ןייק רעד ,?ירעב
 ןעמיול טעוװ יד ןוא ;תעל תעמ יירד ףיוא ןערעוו ןעלאפרַאפ טָאלג
 ןעלעוו ןעגיוא יד ןיהואוו רעכילטיא ??כח --- ןיירַא טלעוו רעד ןיא
 ןעלעוו ריפ ?הכלמ ,רימ ןוא ?ונ ,(ן'חכלמ וצ) ,ןעגַארט םהיא
 -גיק יד ."ַאבאכ ַאד דיד , :רע טגָאז יו ,ןעייווצניא ַאד ןעביילב ךיז
 -ַאח .(לַאג טומ טכַאל) ? רימ ןערעה ןעמעוו ,טנערהַאװַאב עלַא רעד
 סנעמעוו זופ ,לשמל ,וד טסנעכער ױזַא יו .(ן'חנח וצ) !ַאחיַאח
 -נַאג ן'טימ ןעגעמראפ עצנַאג סָאד ,סעלַא סָאד טָא סָאד זיא ןעגעוו
 רעביא ,רעטעּפש ןיימ ךיא ,רעטציא טשינ ןיימ ךיא ?דלעג ןעצ
 ? ךהָאי גיצנאווצ טרעדנוה

 ז'ראפ ןעגרַאז רע ףרַאד ,טבעל רע ןמז ?כ ,שנעמ ַא . ח נ ח
 ,טדיוט ן'רַאפ טינ ,ןעבעל

 .ועבעלכ ,ךלמה המלש יו רָאנ יקַאט גולק טזיב . ר י א מ
 -עוו סנעמעוו ןופ ,ןעכַאמ רַאלק ךימ טסלָאז ,ןעלעוו ךיא טלָאװ ןכל
 .סיוא ,טעװערַאהעגנ ןעבעל עצנַאנ סָאד רימ ןעבַאה ,ךילטנעגייא ,ןענ
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 ,ןעסערעד טשינ ,ןעפַאלשרעד טשינ לָאמטּפָא ,ןערָאװעג ןעסירעג
 זעביולקעג ,זעוועג ריקפמ ביז -- ??כח ,תונויזב ןעטילעג לָאמ דס ַא

 רעייא סָאװ ,גנידסלַא ןעבעגעגכַאנ ךייא -- לעברעק ַא וצ ?עברעק ַא

 םענעש ַא ןיא ןעביוהפיוא ךיז טלָאז רהיא ידככ ,טסולעג ץרַאה

 "רעביא זנוא ןוא ,זיהַא רעד ,רעהַא רעד ךיז ןעכירקעצ ,ןענראמהירפ

 טגווב הכלמ) ,,,טגָאז עמ יו ,דנוזעגייז ַא ןהֶא ,דנעלע ,ןיילַא ןעזאֿפ

 .(דווהרעליטש טנייוו ןוא רודיפ ן'רעביא ןַא ךיז

 ,עמַאמ ,(יז טשוק ,םורא יז טמחענ ,רהוא וצ וצ טהעג) ה נ ה

 ..טסנייוו וד יוו ,זהעז טשינ ןָאק ךיא ,טשינ ןייוו

 דיא זַא ןוא ?טנייוו יז יו ,ןחעז טינ טסנַאק וד .ריא מ

 רַאלַאו ןעמונענוצ טָאה עמ טניז ןופ טכענ ןייק ןעּפַאלש טשינ ןָאק

 ראפ ןוא סָאװ רַאפ ,רימ ןעגָאז טינ וליפא טליוו רהיא סָאװ ,ז'יד

 ...? ןענעווטרעייא זופ ץלַא ? רהיא ץלא ?ןעוו

 לָאז ריד בעילוצ זַא ?ַאּפַאְּפ ,וד טסליוו עשז סָאװ .ה נ ח

 ,טסליוו וד ...? טרהעקרַאֿפ רָאנ ,דרע יד ןעמערַאװ ןערעהפיוא ןנוז יד

 רעדניק ןוא ,ןעטייברעביא דיז רוטַאנ עצנַאנ יד לָאז ריד בעילוצ זַא

 א"נרצ ןעגייווצ יו ,זערעטלע ערעייז וצ ןעסכַאוװעגוצ ןערעוו ןעלַאז

 ןלַאמַא דָאד ןעמ זומ ךיז ןעדייש ,ןעגרַאמ ןזיא ,טנייה טינ ?םיוב

 ..ירהָאי ַאזַא ןעבַאה ךיא םִאֹל ,תעד-רב ַא יו טסדער .רי א מ

 ,רימ ייב טסייה ךיז ןעדייש ?ךיז ןעדייש ריד ייב טסייה ץלא רָאנ

 ייב רעד ,ןעשטנעמ יו דיז ןעצעזאב ,הנותח ןעבָאה רעדניק זַא

 .רימ יװ ױזַא טינ רעבָא ...טפעשענ ַאזַא ייב רעד ,טפעשעג ַאזַא

 "רַאפ גידנענויוו ַא טימ טדער) ,,,סָאגסיױא ןייא סיּפע זיא ךימ ףיוא

 זוא ...תורצ ס'בויא ...רימ ףיוא ףָארטש ס'טָאג ַא .(לוק ןעטפמוד

 ...!ןעמונעגּפַארַא ּפָאק םעד רָאנ רימ טָאה ידָאלַאװ רעד טָא םלוכ לע

 .ןעגווא יד ךיז טשיוו) ...סיוא סָאד טלַאה דיא יו ,טינ רַאג סייוו ךיא

 ַא טרעיוד עזיוּפ ,חנח ךיוא -- גודנעקוק רהוא ףיוא ,טנייוו הכלמ

 .ךיז וצ וצ יז טהיצ ,דנַאה ַא רַאפ ן'הנח םוצולּפ טמענ ריאט .טונימ
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 זד זַא ,וצ רימ גָאז ,עניימ רעטכָאט ,וצ רימ גָאז ,(םחיא טשוק הנח
 ,..ןיהַא ןערהַאפ טינ טסעוו

 |ןיינ !ַאּפַאּפ ,ןייג ,(עלייו ַא ךיז טימ ךיז טלעגנַאר) ה נ ח
 ,טשינ סָאד רָאנ ,ן'לעוּפ רימ ייב ֹוד טסעוװ גנידסלַא ,ָאֹי גנידסלא
 טשינ ןַאק ךיא !טשינ ןָאק ךיא !ןערהַאפ ז | מ ךיא ,טשינ סָאד
 ...| בוטש רעגיזָאד רעד ןיא ,רהעמ ַאד ןייז

 ?רהעמ ַאד ןייז טינ טסנאק וד ?ַאח ,(ּפָא טגנורּפש) ר י א מ
 טינ ןַאק יז ?טסרעה וד !חכלמ ?בוטש רע גיז ַא ד רעד ןיא
 זיא'ס !בוטש ר ע ג י ז ַא ד רעד ןיא ,יז טגָאז ,רהעמ אד ןייז
 גנייא ןערָאװעג לָאמַא טימ ןעמעלַא ַאד ייז זיא'ס ,גנייא אד רהיא
 ,(סעכ טימ טעיורש ,ףיוא ךיז טּפַאח) ,,,1 בוטש ר ע ג י ז ַא ד רעד ןיא
 ..?בוטש עני ז ַא ד יד ןעראוועג סאמנ דייא ןיא'ס זַא ,גנַאל ןיוש

 רעד ןעשוווצ ןוא רעמָאפ ןעשיווצ קעװַא ךיז טלעמש) , ח כ 7 מ :
 טומ עקשַאס ןױרַא טהולפ סע ,ּפַא טהעג חנח) ...!ריאמ ,(רעטכַאט
 ,(הלודג 8

 .ענעצט עטסנכעז

 יקַאט רימ ךָאד טָאה עמ ? עמַאמ ,טסייוו וד .ע ק ש ַא ס
 | טנוה ַא רעסָאװ זעהעז טסלאז ,יוא ! טנוה ַא ןערהיפוצ טכַארבעג
 טעוװ עמ ןַא ,טנַאזעגוצ רימ ךָאד טסָאה !דלעג ,עמַאמ ,רימ בעג
 ! טנוה ַא ןעפיוק רימ

 ןד טסָאה טא ,(ןהעגקעװַא לָאז רע ,םחוא וצ טקניו) ח כ 7 מ
 ! בוט-םוי געט ערעדנַא יד ריד

 ? טניה רַאפ סָאװ .(רעחירפ ןופ סעב ןיא) ר י א מ
 | סּפָאמ רע'תמא ןייַא ,סּפָאמ ַא .ע ק ש ַא ס
 אד טלהעפ טניה ! סּפָאמ ַא ןעבעג ריד לע דיא . ר י א מ

 -סריּפ וד ,קירוועװ וד ,קעװַא !בוטש ר ע גי ז ַא ד רעד ןיא ךאנ
 ,..,1 1 ! ןַאװ !רענייא קיניװ
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 ,(טפיולטנַא) !ןעקנירט ךיז רָאנ דיא העג ,ױזַא ביוא .ע קשַא ס

 גנייה !ךיז קנירט ?ןעקנירט ךיז .(ךָאנ םהיא טעיירש) ריאמ

 ףיוא ןעגנייהפיוא דיז רהיא טלָאז עֶלַא !עלַא ךיז טננייה !דיז

 "עג טינ ראג ןעלָאז ,רהיא יו ,רעדניק עכלעזַא !לעקירטש ןייא

 ריאמ ;ןעקשַאס ךָאנ ןעפיול ןעזָאל ךיז ליוװ הכלמ) ,.,! ןערעוו ןערָאב

 טיג ארומ ןייק בָאה !טינ רעטיצ ! טינ ףיול } ַאש ,(ּפָא וז טלַאה

 "ייד שידק םעד ,זייז טינ רָאנ םהיא טעװ סע !לעקיניזימ ן'רַאפ

 .(לעדייממסנעור סָאד עשַאמ ןיורַא טמוק סע) ,..! םענ

 .ענעצס עטעביז

 "דנַארג ןופ שטנעמ ַא ןהענוצ ןעמוקעג זיא ָאד .ע ש ַא סט

 טסייה ּףַארג רעד ,ץירּפ רעד זַא ,ןענַאז ךייא לָאז עמ ,ןעגָאז לעטַאה

 רע ןוא ,סע טסייה לעטָאה דנארג ןיא ,ןערהַאפ וצ ןעמוקעג זיא ,סע

 דלַאב טלַאז רהיא ,סע טסייה ףַארג רעד ,ץירּפ רעד ,דייא טפור

 ,סע טסייה לעטָאה דנַארג ןיא ,וצניהַא ןהעג וצ ןעמוק

 זעמוקעג זיא ףַארג רעד {? ץירּפ רעד ?סָאװ ?אה .ריאמ

 ! רעהַא טינ ןוהטנַא סָאד ? רהיא טגייווש עשז סאו ? ןערהַאפ וצ

 זיא ףַארג רעד !ץירּפ רעד !טרעכיג !?עטיה סָאד !לעוויטש יד

 ףיוא ךיז טפרַאװ רע) ?!טגייװש רהיא ןוא ,ןערהאפ וצ ןעמוקעג

 יד ךיז ףיוא טּפעלש רע ,ןוהטנָא סָאד וצ םהיא טגָארט עמ: ,ןעטווז עלַא

 ןעגָארט וצ רהעמ ךָאנ דרעוװ ןוא ףרַאד עמ ואוו טינ טפערט ,םישובלמ

 יו .רחיא טהעטש סָאװ !דרעפ ! תומהב ,(סעכ ןיא רחעמ ךָאנ ןוא

 רהיא ?ךיז זוהטנַא טינ רימ רהיא טפלעה סָאװ רַאפ ?  ןעקָאט יד

 רעד ,ןערהַאפ וצ ןעמוקעג זיא ףַארג רעד ,ץירּפ רעד זַא ,ךָאד טרעה

 רוהט רעד וצ ךיז רע טזָאל ,ןָאהטעגנָא ךיו) ...1 !ףַארג רעד !ףארנ

 !הכלמ .(טכַארטראפ יװ עלייוו ַא רעדנוליצ ן'טימ ןהעטש טביילב ןוא

 דיא ?זענַאז טלָאװעג ריד ךיא בָאה סָאװ -.(ןרעטש ןיא ךיז טבייר)

 ידַאלַאװ ןוא .,(ךיז טנאמרעד) ...ןענַאז טלָאװעג סיּפע ריד בָאה

 ..?רעדניק ענירעביא יד ןוא ..,?טציז
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 ...ןימי ןעביז עּלַא ףיוא טיירּפשעצ ןוא טעעזעצ , ה כ ל מ
 "נוא ןענעז ואו !הכלמ ?וד טסנַאז סָאװ ?אה .ר י א מ

 .(טנייוו ןוא שיט םוצ ןוהטנַא ןעצנאג ם'נוא וצ טלַאפ) ...?רעדניק ערעז

 טימ ןיא טָאג !ריאמ .(קערש ןוא םהוא וצ וצ טפיול) ה כ ?ל מ
 ..1}ריאס !רידו

 ,טקַא ןעטירד ם'נופ ףוס





 סַאּפש א .רָאטקָאד א

 .קא ןייא ןיא

 1864 רהאי ןיא ןעבירשעג





 :ןעניושרַאּפ יד

 ףענעמוקעגפווא ןײיא .ןאמ ??עדנע רק ביליםייהח

 .לעטיה א ןהָא רָאנ ,עטַאּפַאק ַא טימ ךוא א .גוצפופ רהָאי א ןופ ריבג

 טלַאה .טינ ןעמ טסייוו ןערהָאי ןייק .בייו ןיז ,ה א ? - הנ ה

 ,ןעטנעמוד ,דלָאג טימ ןעגנאהעב ."עגיטנייה ןעשיווצ ךיז טבוור ,גנוו ךיז

 ,לירעפ ןוא ןעטנַאילורב

 "נווה, ןופ לעדיימ ןעש ַא .לערעטכעט רעיז ,עק שטַָארעיוו

 ."טלעוו רעגוט

 ."ליבשמ, א ,לע'רוחב גיצייג ַא .ןהוז רעיז ,קיש טמ ַארב ַא

 ןוא עקלעמרַאו א טימ ןכדש א דיא ַא ,ןכ ד ש םולש בר
 .עטָאּפמאק רענוירג א טימ

 -נערק יד ייב עוָאיַאקַאּפַא ,לע דיימס סָאד עק טַאל ז
 ,סנַאמלעד

 ,טנַאמלעדנערק וד ויב ןיכעק א ,עניד יא יד עניירב
 סעסנַאװ טומ ענודוא 8



 סענַאװיד עטוג .ןעגווצעב טעמַאס םומ לעבעמ רעווהט .לַאז רעסוורג א
 ,סעּפַאש ענרעזעלג .ךעלעשימ עניילק טימ ןעשוט ךס א .ןעלגעיּפש ענעזנַארב
 ענירג ,ךעלעפעל עטליגעג ,ךעלעצעט ,תוסוכ ,רעבליז לעיפ טימ טלעטשעגנַא
 =ווז ,ענעדעישרעט לעיפ טימ ןעפרָאוװרעפ ןעלעטָאפ יד .רעזעלג עטיור ןוא
 ,"ןעשקָאל טַאלב, ַא שיט ן'פווא .רעדיילק-ןעמַאד ענעטעמַאס ןוא ענעד

 "רעפ .ןערעהווא .ויווצ טוימ טרָאװק ענרעּפוק עסוורג א רעטסנעפ ן'פיוא
 -םיוא רַאפ ַא ןעגנעה סע עכלעוו ףיוא ,סענַאזַאװ ערעייהט רָאנ ,עטנעקורט
 עקרעשזַאטע רעטוג א ףיוא .טעלושז ןעסויוו א טימ ןעוווה עטלעטשרעבעג
 ַא טימ שטעליוק ךעלקויטש ענעטינשעגנָא ךס א ךיז ןערעגלַאוװ םירפפ םימ
 ףענעטלעז ַא --- ךרוד .ןעשיק ַא --- ןַאיּפעטרַאפ ן'פווא .סטכאמעגנווא וָאלס

 ."קעדנַארָאּפ,

 .ֹענעצס עטשרע

 רעד רעבוא םורא טפיול ןוא דנעה יד טימ טכַאמ) ביל-םייה

 ? ּמָאק ןיימ רימ רע טלוד סָאוװ .(בוטש
 יד ןיא ףעירב א טימ ךָאנ םהיא טפיול) ןכ דש םולש בר

 לעוו ךיא ;סָאװ ריס טביירש עמ סָאװ ,ןיילַא טהעז ,טַאנ .(דנעה
 ? ךייא ךיא לעװ ןערַאנּפָא ךייא

 ףראד ףיא ! טינ ךייא טעב ךיא זא רעבָא .ביל - ם'יי ח

 ? ּפָאק ןיימ רימ רע טלוד סָאװ 1 םינ ליוו ךיא 1 ךודיש ןייק טינ
 רַאג ךייא ןופ רעבָא גנַאלרעפ ךיא זַא .ןפדש םולש בר

 טָא ןענעיילרעביא ןייז חירטמ רָאנ ךיז טלָאז רהיא סָאװ יתלב ,טינ

 .סָאװ רימ טביירש עמ סָאװ ,עלעווירב עגיזָאד סָאד

 טעּפעשט רעבָא ? רימ וצ רהיא טָאה סָאװו .ביל-םיי ח

 וצ ךייא טימ טשינ טייצ ןייק בָאה ךיא 1 ןעבעל ןיימ ןופ ּפִא דיז

 ! ךייא טעב ךיא ,לָאמ סרעדנא ןייא ןעמוק טעוװו רהיא ! ןעדער
 ? ּפָאק ןיימ רימ רע טלוד סָאוװ

 טינ םהיא טסַאּפ סע .(ןיילַא ךיז וצ) | כ דש םול ש בר

 ירבד רעד ,ןדנ ןייק ןעבעג טינ ליוװ רע ...טינ םהיא טסַאּפ ןעכרָאה
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 ףימ רהיא טכַאז רהָאְי גיצנַאוװצ ןוא טרעדנוחה .(ן'ביל-םייח וצ) ...?רחא
 ירעוו יירד עטלהעצענ ,רעטרעוו עכילטע ,תורוש עכילטע ! ןעבעל
 ףימ טוהט ?סָאװ סע ךייא טרהַא סָאװ ,עצדרעס םייח בר ,רעט
 ףיא גאז תונמאנב ךייא גָאז ךיא ,רימ טביולג ! רימ טוהט בעיל ֹוצ
 זהעצ ןיא לָאמ ןייא .ןעבעלכ ,ךַאז ענעטלעז ַא ,קילג ַא זיא'ס ,ךייא
 ןײֿפַא קוק ַא ?חומ טייז טוחט ,טָאנ .קילג ַאזַא ךיז טכַאמ רהַאי
 ..ָאטִא ,טהעז ,ןעניוא ערעייא טימ

 {דלַאװג .(ּפָאק ן'רַאפ דנעה עדייב טימ ךיז טּפָאח) ביל -םייהח
 הַאפ סָאד ןיא סָאװ ?קילגמוא ןייַא רַאפ סָאד זיא סָאװ !דלַאוװג
 ?ּפָאק ןיימ רימ רע טלוד סָאװ ?רימ ףיֹוא שינעקישנָא ןייַא
 (ה א ל- ה ג ח ןיירַא טפוול סע) ..{דלַאוװג ...1 דלַאװוג ..1 דלַאװג

 .ענעצ ס עטייוווצ

 ? ןעטרָאד זיא סָאװ { ַאש .(ענעקַארשרעד 8) ה א ?* ה נ ח
 ףע .ןכדש םולש בר םיב םהוא טוָאל ,ןעדער ליו) ביליםייהח

 טלאה רערעדנַא רעד ןוא ןוא ,ליומ סָאד דנַאה ןווא םימ וצ םהוא טלַאה
 . . .'כ 8 ס .(לעווורב סַאד רע

 האל-הנח ,ךימ רהיא טהעטשראפ .1כדש םולש בר
 זייוו ?עווירכ סָאד יז זייוו ךיא ,ןייז רימ רהיא טלָאז דנוזעג ,ןיורק
 תמאב יקַאט ןיימ ףיא ?יאמל ןערַאנ ךדיז רימ ןעלָאז יאמ?ק ;ייז ךיא
 -עג ױזַא לָאז ךיא ,רעטכָאט רעייא רַאפ קילג ַא ,קילג ַא ,ךיא ןיימ
 ,טנעייל ,טנעייל ,טַאנ ,טמענ טא ! םענייאניא ךייא טימ !ייז םנוז
 ! ךייא ךיא גָאז ןעגיל ןייק טינ דייא גָאז ךיא זַא ,ןעהעז רהיא טעוו
 ךיא לָאז הלילח ןערהיפניירַא ךייא לָאז ךיא ,רימ סע גיוט סָאװ וצ
 .,,טַאנ ,טָאנ ,טנעייל ,טָאנ ,טהעז טא 4 ךייא

 ןַאמ םעד רעביא סָאד טיג ןוא לעווירב סָאד טמענ) ה א 2 - הנ ה
 *טיילרעביא טינ יקַאט ֹוד טסלָאז סָאװ רַאפ .(ןוירַא דנעה יד ןיא
 ? סאו יצ ,דלעג ךיד טסָאק סע ?ךיד סָאד טרהַא סאו ? ביקדםייח ,זענ
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 ענרעבליז רָאּפ ַא ןָא טוהט ;לעװירב סָאד טמענ) ביל יםיי ח

 ,ךיֹוח ןענעייל וצ ןָא טביוה ןוא רעדינַא ךיז טצעז ןזָאנ רעד ףיוא ןעלירב

 טהעטש ןכדש םולש בר ןוא ,םהיא ןעבענ ךיז טצעז האל-הנח .לוק ַא ףווא

 :ןעּפיל יד טימ טכַאמ ןוא טרָאװ ןעדעי ךָאנ ּפָאק ן'טימ וצ טלעקַאש ןוא

 גלפומחו דבכנה רקיה ידידי דובכל, .(דנוזעג קוטש ַא וצ םהוא טמוק סע

 ןי"נ םולש ר"רהוס ת"שכ םימש אריו ריסח שיא ןיצקהו דיננה

 בעג ,םולשהו םייחה וקב םשה ךורב ןיב ךיא זַא ,םכעידוא תישאר

 ,רעגרע טינ רעטייוו ףיוא ןערעה ֹוצ ךייא ןופ עכילמענ סָאד טָאג

 רהיא סָאװ ,םכלש ריבגה םע ךודשה זַא ,ןעסיוו טייז ,תינשהו .ןמָא
 טעוו ארומ ךיא בָאה ,ונלש ריבנה םעו ,ןעבירשעג טַאהעג רימ טָאה

 ,חשעמ יד טרעהעג אמתסמ רהיא טָאה סנעטשרע תמחמ ,ןהעג טינ

 -לע ןייז סָאװ ,ונלש ריבגה ?ש ןתוחמ ן'טימ ןעפָארטעג ךיז טָאה סאו

 ףרַאד סָאװ וצ ?רימ סע גיוט סָאװ וצ "..ךיז טָאה רעטכַאט ערעט

 ?ןעסיוו סע ךיא

 טרהַא סָאװ .(דנַאה רעד ייב םהיא טּפַאח) ןכדש םולש בר

 .ןהעז רהיא טעוו ,רעטייוו ןהעז רהיא טעוװ ,טנעייל ?סָאװ דייא סע

 ילעזַא סָאד ךיז טָאה סָאװ ,ןעייל ,ןעייל ?ונַא .ה א? -ה נ ח
  .השעמ ענעש ַא ןייז רחעק סע ?רהיא טימ ןעפַארטעג סעכ

 טָאה רעטכַאט ערעטלע ןייז.., .(רעטייוו טנעייל) ביל -םיי ח
 םהיא טימ זיא ןוא רערהעל ַא ןיא ,ןלציל אנמחר ,טּפעלקעגנָא ךיז

 טלָאװעג ןעטרָאד טָאה ןוא ןיירַא טדָאטש ַא ןיא ןעפַאלטנַא הליחמ

 בר םוצ עט'תינולּפ ןייז טימ ןעמוקעג רע זיא .הּפוח ַא ןעלעטש
 ןעבעג טלָאװעג טשינ אמתסמ בר רעד םהיא טָאה .הּפוח ַא ןעלעטש
 -עטש בר ענַאיזַאק םוצ ןעגנַאנעגקעװַא רע זיא .ןישודקו הּפוח ןייק
 ךיז רהעק סָאװ *...טגָאזעג בר רענַאיזַאק רעד םהיא טָאה ,הּפוח ַא ןעל
 ..?ךייא טעב ךיא ,זנוא טימ ןָא סָאד

 טנעייל שא ?סָאו ךייא טרחַא סָאװ .ןכדש םולש פר

 !טנעייל ,רעטייוו
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 .טסנעייל וד זַא ןיוש ןעייל ,אלימ ,ונ .ח א 5 - ח נ ח
 טָאה ...א .(רעטייוו טנעיול ,סעכ רַאפ רעייפ יװ טיור) ביל -םייה

 םהיא רע טָאה ?רהיא טליוו סָאו :טגַאזעג בר ענַאיזַאק רעד םהיא

 טאה .ןישודקו הּפוח ןעבעג ריס טלָאז רהיא ,?יוו ךיא :טגאזעג
 -עג ךייא לָאז ךיא ,טסייה סָאװ :טגָאזעג בר רענַאיזַאק רעד םחיא
 טָאה ..טגָאזעג םהיא רע טָאה ?ךייא ןעק ףךיא ? ןישודקו הּפוח ןעב
 וטט "..טנַאזעג םהיא רע טָאה ..טגָאזעג בר רענָאיזַאק רעד םהיא
 ם הי א רע טָאה !טנַאזעג ר ע םהיא טָאה, } ןערעוו רהיא טלָאז

 רהיא טליוו סָאװ ? ןעצכַאגָאז עֶלַא יד רימ ןעגיוט סָאװ וצ "{ טגַאזעג

 ןוא לעווירב סָאד ץימש ַא טוהט רע) ?נעט ןוא רהַאי עניימ ןופ ןעבאה
 ווב וצ םהיא טלַאה רע .טינ םהיא טוָאל ןכדש םולש בר .ןעפיולטנַא ליוו

 .(לעווירב סָאד ןענעוול ןוולא טמעג ןוא דנַאה רעד

 יא ., .(ךיז טענילחרַאפ ןוא ךיג טנעייל) ןכ דש םולש בר
 עגיטנייה טימ סרערהעל עניטנייה ןוֿפ רחיא טָאה סָאד טָא ! יאדיא
 זתוחמ ןייק טינ ונלש ריבגה זיאת ...ָאי ,.,םינּפ ?כ לע ",,,םיריוטקַאד
 ַא ,ןערענעש ַא ,ןערעסעב ַא ךיא בָאה ןכ ?ע ; םכלש ריבנה רַאפ
 עֶּכַא ןיא םכלש ריבנה רובעב ךודיש ןערעסערג ַא ןוא ןערענייפ
 ַא רהעז ץעוועּפיל טדָאטש רעד ןיא ַאד ןיא סע :ונייה ,םינפוא
 יז םנה ןוא ,רעניּפשדלַאג הלייב ,היחתש הלייב תרמ הנמלא ענייפ
 ןופ רעבָא יז טמַאטש רַאפרעד ,םכלש ריבנה יֹוו ,ףייר ױזַא טינ זיא
 --- טּפיוהרעביא ןוא ,רעציוװעּפיל ?ע'סחניּפ בר ןופ ,טרָא דיוה ַא רַאג
 טגירק עמ סָאװ ,?עקיטנַא ןייַא ,דיחי-ןב ַא ,ןהוז ַא טָאה יז סאו
 טימ טעדליבעג ךילקערש ,ןייפ ,ןעש :ונייה ,ץרא יוצק לכב טינ סָאד
 עלַא ףיוא ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,רעטרעידוטשעג ַא } תושפניתונכס
 יו רהעמ ךָאנ רשפא ןוא ,רָאטקָאד ַא יו טעמכ טעדליבעג ,תונושל
 " ,לעטרַאג ןיא םיריוטקַאד עלַא ןעקעטשרַאֿפ טעוװ ,רָאטקַאד ַא
 ?ךודש ן'םיוא ןענַאז סיּפע רהיא טעוװ סָאװ ?ונ .(ן'םאל"חנח וצ)

 ַא ,עניריא עגולק ַא ,ערהיזיע ןייק ,ןעמ טגאז יו ,ךָאד טנעז רהיא
 ..המכח
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 ןעניימ סָאד טינ ,ןיינ .(וָאנ רעד טימ טהערד) ה א יה נ ה
 .ךימ

 .טניימעג רימ ןעבָאה סָאד טינ .ביליםייה

 ביוה !ריד ֹוד טסָאמה טָא .(ךיז ֹוצ) {כ דש םול ש בר
 פעמיה ם'נופ לערעלעט סָאד !םידיגנ ענעמוקעגפיוא יד טימ ןַא ךדיז
 טלַאװעג רהיא טָאה ןעד סָאװ .(ןעדייב ייז וצ) 1 גרַאק ייז זיא
 ? סָאװ

 ...טיּפע ..סיּפע ןייז ?ָאז'ס ,טלָאװעג ןעבאה רימ .האליהנה
 { קיטנַא ןייא ...סָאו סעכלעזא

 { ןייז לָאז לעקיטנַא ןייא סיּפע .ביל:םייהח
 ףהיא טליוו דנעזיוט ןהעצ ראפ .} כ ד ש ם ו? ש בר

 ? רהיא טליוו תואיצמ ןעלדנאה
 ! דנעויוט ניצנאווצ ? דנעזיוט ןהעצ .ה אל - הננ ח

 1 רנעזיוט ןהעצ ? דנעזיוט גיצנאוצ .ביל?ליםיי ח

 } קלָאט ַא העגרעד טנייה .(ךיווצ) ןכדש םולש בר
 "יוט ןהעצ ,דנעזיוט ניצנאווצ 1 דנעזיוט גיצנאווצ ,דנעזיוט ןהעצ

 ! רנעז

 נעזיוט גיצנאווצ ךייא טנַאז עמ זא .(ךיח) ה אל-הנ ח
 | ! דנעזיוט גיצנאווצ זיא

 1 דנעזיוט ניצנאוצ .ןכ דש םולש בר
 זיא ,דנעזיוט ןהעצ ךייא טגָאז עמ זא .(ךיוה) ביל-םייהח

 ! דנעזיוט ןהעצ
 !דנעזוט ןהעצ .ןכד ש םולש בר
 { דנעזיוט גיצנאווצ .(רעכעה ךָאנ) חה א - ה נ ח

 ! דנעזיוט גיצנאוצ .ןכדש םוֿש בר
 { דנעזוט ןהעצ .(רעכעהךָא) ביליםייח

 ןוא לוד .(ךיז וצ) !דנעזוט ןהעצ .ןכדש םוֿלש בר |
 קי ש ט מ א ר ב ַא ןָא טמוק סע) !ןערעוו ייז ןופ ןעמ ןַאק עגושמ
 .(עפַאש רעד וצ טהעג ,דנעה וד רעטנוא רעכיב קַאּפ א טימ
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 .ענעצס עטינרד

 ?ּוד יו ,דיא ַאזַא ןַא סָאד טמוק ןענַאװ ןופ .ביפ-םייח

 יוװ ,דיא ַאזַא .(םענייק ףיוא טשינ טקוק) קיש ט מ טר בא
 טהעורעד) }1 ץטיה ַא } ופ ..עקעטָאילביב רעד ןופ ןַא טמוק ,ךיא
 זעיו ? ַאד רהיא טוהט סָאװ ? ןברש בר ? ַא .(ןכדש םולש בר
 רהיא טעוװ ןענַאװ זיב ,דלַאװנ ? םיכודש רעדעיו ? דודש א רעד

 -ראפ רהיא טעװ גנאל יו זיב ? ןעשנעמ עגידעבעל טימ ןעלדנאה
 ,ןעטַאיזַא ןופ רעגרע ךָאד טנעז רהיא ?םינתח טימ תולכ ןעפיוק

 1 ןעטָאּפסעד ,ןעשנעמ עדליוו
 טימ ןכדש ן'פווא טקוק ,רעהיוא ןייא וצ טגעל) ביל - םיי ח

 ? טנַאזעג וד טסָאה סָאװ ,ַאה .(תולדג סוורג
 9? סָאװ טנַאזעג וד טסָאה סָאװו .ןכדש םולש בר
 ןיוש רהיא טעוװ ,ןעגָאז ךייא לעו ךיא זַא .קיש טמַארבַא

 ? זעסיוו

 אזא ןעד ןענעז םולש בר ? טינ סָאװ ראפ .ה א 5 - ה נ ח
 ? המהב

 ? "המהב, א זיא רע זא ,ןעד טנַאז רעװו .קיש טמס ַארבַא
 "ענַארטסָאניא, ַא ןיא'ס לייוו ,טינ טסייוו רע זַא ,רָאנ גָאז ךיא
 .טרָאװ

 ?וד טסגָאז טרָאװ ַא רעסָאװ ַא .ןכדש םול ש בר

 א ני א .(ןכדש םולש בר וצ וצ ךיז טגיוב) קיש טמַארבכַא

 !ָאװַאלס עיַאנַארטסַאניא | ? ןיוש רחיא טסייוו -- ע נ ַא ר ט ס
 | ַאהַא .(ןעגיוא יד טימ טלעטניפ) { כד ש םול ש בר

 .(ןעלעווק רעטומ ןוא רעמָאפ)

 ףיד טנַאז דיא ַא ?אהַא סָאװ ?אהַא .קיש ט ס ַא ר ב ַא
 { "ַאהַא, דלַאב

 טסייה .ךיא ןיימ טרָאװ סָאד ןיימ ךיא .זכדש םולש בר
 טימ טכַאמ רע) ...ןופרעד זיא טשּפ רעד סָאװ ,טרָאװו ַאזַא ,םינּפ ַא ,סע
 ..עדע-ע .(רעגנופ וד
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 .(ךיוב םייב דנעה עדייב טימ ךיז טּפָאח) קיש ט מ ַאר ב ַא

 ! םזידיסח ,יוא ! םזיטאנאפ ,יוא ! רעקיטאנאפ ,יוא {  ַאחיַאחדַאה

 רעטרעוו ,רעטרעוו עדמערפ ןעפורעגנָא ןערעוו רעטרעוו ענַארטסַאניא

 זענַאװ ןופ ."ןעטַאּפסעד, ,"טָאּפסעד, ,לשמל ,ןעכַארּפש עדמערפ ןופ

 ? רהיא טסייוו ,סָאד ךדיז טמענ

 ךיא ? הברדא ,ןענַאװ ןופ ,הברדא .זכ דש םו5ֿש בר

 "עג טינ ךיא בָאה סעלַאקש יד ןיא ,ךיא ןיב רעטסָארּפ א דיא א ןיב

 םעג ..ןעגנאגעג טינ ךיא ןיב ןעטוטסרעווינוא יד ןיא ןוא טנערעכ

 .(סָאריּפַאּפ א םהיא ייב טמענ) .ךימ בעג סָאריּפַאּפ א רָאנ רימ

 "טַאּפסעד, טרָאװ סָאד .(תולדג טימ) ק י ש ט ט ַא ר ב ַא

 ? ןיוש רהיא טסייוו טנייח ...םזיטָאּפסעד ןופ ךיז טמענ

 ? יזא (ּפָאק ן'טימ טלעקָאש) ןבדש םולש בר

 ? "ַאמזיטַאּפסעד, סָאד טסייה עשז סָאװ ...111!סּפ

 "סעד סָאװ ,עבלעז סאד זיא םזיטַאּפסעד .קיש טמ טר ב א

 | | .טָאּפ

 } ןיוש ךיא סייוו יוזא בוא .אהַא .ןכ דש םוֿפש בר

 סאו .(עלעבעווש א םהיא ייב טמענ) ? עלעבעווש א וד טסָאה רשפא

 ךַאמ ,הברדא .(סָאריּפַאּפ םעד טעקּפיּפ) ? טָאּפסעד סָאד טסייה עשז

 | ! הברדא ,רַאלק ךימ

 סָאװ ,שנעמ אוא טסייה טָאּפסעד א .ק יש ט מט אר בַא

 ' { ןיוש ןוא ,שיטַאּפסעד ךיז טרהיפ

 !העטשרעפ ךיא ,העטשרעפ ךיא .} כדש םוֿפש בר

 עשז סָאװ ןיא .(ןעּפיל יד טומ טוָאלב ןוא סָאריּפַאּפ םעד טרעכיור)

 ? שיטַאּפסער סָאר טסייה

 ךיז טרהיפ רע זא ,טסייה שיטַאּפסעד .קיש טמַארבגבַא

 ןַאריט ןוא טָאּפסעד ,ןַאריט ַא טסייה טָאּפסעד א ןוא ,טָאּפסעד א יו

 ךעלכיב יד ןיא טקוק) 1 הורוצ ךימ טזָאֿל ןוא ,סנייא ץלא טעמבכ זיא

 .(ךעלטעלב טשימ ןוא ןיירא
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 העטשרעפ ךיא ,ןיוש העטשרעפ ךיא .זןכרדש םולש בר

 זיא טשּפ רעד רָאנ ,יוזא זיא ןופרעד שרוש רעד ,טסייה סע 1 ןיוש

 .(רעגניפ יד טימ טבַאמ) ..סע טסייה ,קודקד יּפ לע .רערעדנַא ןייא

 ,רימ וד טסלָאז ןייז דנוזענ רימ טסלָאז ,קישטמַארבַא ,רימ עשז גאז

 ? רערעסָאװ ןופ טרָאװ עגיזָאד סָאד ךיז טמענ ךארּפש א רעסָאװ ןופ

 ? סעשזייעשטנַארפ ןופ יצ ,,סעשטייד ןופ

 -סעד ? אה .(ןיירא לעכיב ןיא טקק) קיש ט מ ַאר בַא

 .ןײטַאל ןופ ? םזיטָאּפ

 ןומ שזא { ַאצטיַאצטיַאצט ?יזא .ןכדש םולש בר
 ? רהיא טהעז ? ַא .(בייו ןייז טימ ן'ביליסייח בר וצ) { ןייטעל

 "נייה טסייה סָאד טָא 1 סָאד טָא ךארּפש טנעקעג טסייה סָאד םָא
 ןעבָאה ,ביל-םייח בר ,ןערהַאי ערעזנוא ןיא 1 סָאד טא טלעוו עגיט
 ?אה ? ןויטעל ַא טימ ךַארּפש ַא ןופ טסואוועג דס א סיּפע רימ
 .(ןעלעווק רעטומ רעד טימ רעטָאפ רעד)

 רעד זיא סָאװ .(ּפָארא ןעביוא ןופ טקק) קיש טמַארבכ ַא
 -עמ רָאטקָאד א : רעטסעווש ןיימ טדער רהיא סָאוװ ,רערעייא ןתח
 ? נַאלָאנכעט רענעשזניא ַא ראג רשפא יצ ? טסירוי א יצ ,ןיציד

 ןוא סָאד טשינ .(סָאריּפַאּפ םעד טזָאב) ןכױדש םֹולש בר
 .טשינ רָאג טשינ ןוא ץנעי טשינ

 רָאנ טשינ ןוא ץנעי טשינ ןוא סָאד טשינ .קיש טמ ַאר בא

 ?ץעדאיענט ַא ?קישטּפוק א ?רע זיא ןעד סָאװ אט ?טשינ

 ,דניק שיריבג ַא יא רע !חלילחוסח .ןכדש םולש בר
 טימ זונושל !רענעק רעניד'ארומ א ,רענעק א -- ךייש ןויא סָאװ
 טימ ,זיוצנארפ טימ ,שטייד טימ ,שיסור טימ ,שידיא טימ ,ךארּפש
 { תושפנ-תונכס

 "האי עטוג ? ןיבמ רעד סָאד רהיא טנעז .קיש טמ ַארבַא
 ןעמענ טינ טעוװ רעטסעווש ןיימ { חחרט רעייא טסיזמוא 1 ןער
 .ןיצידעמ רָאטקַאד א אקוד ןוא ,רָאטקָאד א ץוח א ,םענייק
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 א ראפ וד טזיב סָאװ ? ךיד טנערפ רעװו .בי?ל-יםיי ח

 | ? תועד ןענַאז ףיוא רעהא זתוחמ

 עקשטארעיװ זא ,סייוו ךיא { יוזא םורָאװ .קיש טמַארבכַא |

 .ןיצידעמ רָאטקַאד ַא ץוח ַא ,ןתח רעדנַא ןייק ןעמענ טשינ טעוו

 -עטַאליש א ראפ וד טזיב סָאװ רעבָא .א .ביל-םייה
 !רייהרעטנוזעג העג .דעלכיב ןוא רעכיב זיא טפעשעג ןייד ?שמש

 סָאד זא ,ךיד טרהַא סָאוו .(ןיוא ךיז טלעטש) ה א 5 - ה נ ח

 | ? טרער דניק

 טינ ויא'ס !םינּפ-תוזע ןייא טנייפ בָאה ךיא .ביפ-םייהח

 ! הגאד ס'עבַאב ןייז
 עלייוו א ףיוא ןהעטש טביילב ,ןהעג ךיז טָאל) קיש טמ ַארבכ א

 .(ןיילא ךיז וצ טדער ןוא ּפָאק ן'טימ טלעקַאש ,עזָאּפ רעשיגַארט ַא ןוא

 .קעװַא טהעג) ...!םזיטנַארוקסבַא ,םזידיסח ,םזיטַאנַאפ ,םזיטָאּפסעד ,ָא

 .(ןעלעווק רעטומ וד ןוא רעטָאפ רעד

 .ענעצ ס עטהרעפ

 סָאד טָא !םלשומ א טסייה סָאד טא .ןכדש םוֿפש בר

 יו סָאד טביילב ױזַא יו ןיא ,רוצקה !סָאד טָא טנעקעג טסייה

 ..רימ רהיא טָאה סעקרעמַאּפ יד ןענָאלשרַאפ רימ טָאה רהיא ?  יוזא

 םיירש ךיא רעדַא ,שעּפעד א קעווא ,סע טסייה ,ךיא פאלק ! אי

 -..זַא ,ףודש ןעגיזַאד םעד זעגעוו ףתוש ןיימ וצ עקטירקטָא זייַא ןיירַא

 ,הירטמ טינ ךיז טייז .(רעביא םהיא טגָאלש) ה א 5 - ה נ ה

 -- סעקטירקטָא ןייק טינ טביירש ןוא ןעשעּפעד ןייק טינ טּפַאלק

 .זנוא רַאפ טינ זיא ףודש רעד

 .ךודש רעד זנוא ראפ טינ יאס .ביל:םייהח

 ?זיא סָאװ ראפ .ןכדש םוֿפש בר

 טנייה .רָאטקַאד א ןעליוו רימ סָאװ ,ראפרעד .ה א?- הנ ח

 .רָאטקַאד ַא -- לָאמ עלא ראפ לָאמ ןייא ? ןיוש רהיא טסייוו
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 ענענייא יד ךיוא ,אלימ ?רָאטקָאד ַא .ןכדש םולש בר
 .ןייז זָאל רָאטקָאד א ןייז זָאל ? רָאטקַאד א טגָאז רהיא ; השעמ

 טניול שרעדנַא ?ראטקָאד ַא .(ןהאלהנח וצ) ביק - םיי ח
 ?טינ ריד

 .טינ רימ טניול שרעדנא .ה א 7 ד הנ ח

 ףיד בָאה ףיא .החוס א אקוד ךיא ליו ונ .בי?- םיי ח

 ! רָאטקאד ןייק טינ ,רחוס א ןעמענ ליוו ךיא זא ,טנַאועג לַאמ לעיפיוו

 "עג ןוא טרעידוטשעג טָאה רע 1 "רעטקָאיה א האיצמ ערעייהט א

 טמוק רעוו ןענעווטסעד ןופ ןוא -- טרעידוטשענפיוא םיוק ,טרעידוטש
 ייב טמענ רעו ? ךיוב רעד העוו םהיא טוהט סע זא ,ןעמעוו וצ
 ,הברדא ,ןיינ ?רימ ייב רע יצ ,םהיא ייב ךיא ?לעברעק ַא ןעמעוו

 ןיימ ראפ טינ םענ דיא ,רוצקח { םולש בר ,ןיילא רהיא ןיוש טנָאז

 טביירשראפ 1 רהחוס א רהיא םענ ךיא { רָאטקַאד ןייק רעטכַאט
 ! רחוס א :םולש בר ,ךייא

 ענעגייא יד ךיוא ,אלימ ?רחוס א .ז כ ד ש םולש בר

 .ןייז זָאל רחוס א ןייז זָאל ? רחוס א טנָאז רהיא 1{ השעמ

 ַא ךיא ליוװ ,רחוס א טסליוו וד ?ייוו אקוד יא .הא?יהנהח
 { רַאטקָאד

 .רָאטקָאד א .ןכדש םופש בר

 !רחוס א ? םולש בר ,טרעה רהיא .(ךנה) ביל-םייהח

 רחופ ַא .ןכדש םוֿש בר

 ןרָאטקַאד ַא .(ךיח הא?יהנהח
 רָאטקַאד ַא .ןכדש םו?ש בר

 1רהוס א .(רעכעה ךָא) ביל -םייה

 רחוס א .וכדש םולש בר

 {רָאטקַאד א .(רעכעהרָאנ) הא?-הנ ח
 ! ײז זופ וערעוװ וצ ענושמס .(ךיזוצ וכדש םולש בר

 א ןעבענ ךייא לעוװ ךיא ? סאוו רָאנ רהיא טסייוו .(ןעדייב ייז וצ)
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 ,רָאטקָאד א רעדָא ,טלויה סָאװ ,ןעכלעזא ןעבעג ךייא ךיא עוו רחוס

 טסייה ןוא ,סָאד זָאל קע ןייא ןעבאה סָאד זַאֿל ןוא ,טלעדנַאה סָאװ

 -עג ןעקורט ,לעגרַאג םעד ןעקנייוושכרוד ,שיט םוצ ןעגנַאלרעד סיּפע

 ַא טוהט האל-הנח) ...יקַאט ןוא ,ךייא טימ גידנעדער זלַאה ןיא ןערָאװ

 רעד ןופ ןָא טמוק סע .ןעפנַארב טימ ךַאקעל ןיירַא טגָארט עמ .גנולק

 וד טימ ןוא לעקיטנָאז ן'טימ ,עלעטיה ן'טימ עקשטָאר עי וו סָאג

 .(ךעלעקשטנעה

 .ענעצס עטפניפ

 !עיסנַאמ ,רושזנָאב .(ןכדש םוצ) עקש ט ארעיוו

 .יסַאמ טינ ,םולש בר ךימ טפור עמ .וכדרש םופש בר

 !אדשזעוועינ ַא טא ןַאחַאחַאה .ע קש ט אר עיוו

 .ררעה ןיימ ,ךייא ןענרַאמ טוג -- טסייה "עיטנַאמ רושזנַאב

 : רהיא ףיוא ןענרַאמ טוג רענעש א .וכדש םולש בר

 "םייח בר ,םייחל ! ןייז ריד לָאז דנעבַא רעטוג ַא ...טכאנ דלַאב ןיוש

 רעד וצ רהיא ייב ןעבעג טָאג ןָאל הנ 1 האל-הנה ,םייחל 1 ביל

 .הּפוח

 סָאװ 1 קימָאק ַא טָא ! ַאחַאחַאח .עקש טא רעיוו

 "מוא ,הימ רעייא טסיזמוא ? םינתח חכמ ץלא ? ַאד רהיא טוהט

 : | .סיפ רהיא טכערב טסיז

 .סמענייק טינ ,עניימ ןענייז סיפ יד .זכדש םופלש בר

 !ַאחיַאח-ַאה .(רעטכעלעג ראפ סיוא טהעג) עקש טָארעיו ו

 { ַאחיַאהדַאה
 .? רעטכָאט ,יוזא וד טסכַאל סָאװ .ה א? - הנ ח

 | ? רעטכעלעג רעד זיא סָאװ .ביפ-םייהח

 ! רוגיפ עקסעשטימַאק ַא .(רעטומ רעדוצ) עקש טארעיוו

 סָאװ ?סעדשזעוועינ עכלעזַא ךיז ןעמענ ןענַאװ ןופ !ַאח:ַאחוַאה

 ?ןכרש רעד ךייא ייב ַאד טוהט
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 .םיכודש טדער רע ?ןכרש ַא טוהט סָאװו .ה א 7 - הנ ח

 ?םיכודש סָאד רע טדער ןעמעו .ע קש טַָארעיוו

 !ריפ ?ןעמעװו .ביל-יםייהח

 .עקשטָארעיוװ ,ןתח א ריד ןעדער יז .ה אלי הנ ח

 א ?ןתח א רימ טדער רע ,טסייה סָאװו .עקש טאר עיוו
 ,ןעמעוו .(ךעלעקשטנעה וד סווא טוהט) .ןיילא ןעדער ךיז ףראד ןתח
 ? רימ רע טרער ,רעגייטש ַא

 .רָאטקָאד א ריד ןעדער יז .הא?ל:הנח
 .ריד רע טדער רחוס ַא .ביליםייה

 בו) 1 רהוס ןייק טינ ,רָאטקָאד ַא .(ךיוה) ה א 7 ד ה נ ח
 .("רָאטקַאד ַאװ : ךָאנ טדער ןכדש םולש

 .בו) { רָאטקָאד ןייק טינ החוס ַא .(ךיה) ביל -םייהח
 .("רחוס ַא, : ךָאנ טגָאז ןכדש םולש

 :ןכדש םולש בױ) !{רָאטקַאד ַא .(רעכעה ךָאנ) ה א 7? - הננ ה
 | | .("רָאטקָאד ַא,

 ַאע :ןכדש םולש בר) !רחוס ַא .(רעכעהךָאנ) ביל-םייה
 .("רחוס

 ןיוש ךיז טביוה סע 1 ָאי .(ךיזוצ) וכדש םולש בר

 ףהיא טסייו !טַאש .(רעטומ ןוא רעטָאפ וצ) !רעטאיערט ַא ןַא
 .(ן'ארעיוו וצ) .רימָאֿל ןיילא רהיא ייב ןעגערפ רימַאל ? סָאװ ראג
 ? ךָאטקַאד ַא יצ ,רחוס א ,לעדיימ ,רעסעב וד טסליוו סָאװ

 !לַאחַאנ ַא טנעז רהיא .עקש טַארעיוו
 ?סטװ א .וכדש םולש בר
 !לַאהַאנַא .עקשטָארעיוו
 ףיא ?עדיימ ,תועט א טסָאה וד ,ןיינ .ןכדש םולש בר

 ןַאק ,טסליוו וד ביוא זיא :לַאחענ ןייק טינ ,ךיא ןיב ןכדש ַא זיב
 ובדש םולש בר ;ריד ךיא ןַאק ןעביילקוצסיוא ףיוא ןעבעג ריד ךיא
 ,רָאטקָאד ןעשירחוס ַא ןעכענ ריד ןַאק ךיא .גונעג םשה ךורב טָאה
 .הרירב יד ריד .ייב זיא הרירכ יד .רחוס ןעשרַאטקַאד א רעדַא
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 ַא { ַאחיַאה-ַאה .(רעטכעלעג ראפ טכייק) עקש טָארעיוו
 ...!ַאחיַאח-ַאה !רחוס רעשרָאטקָאד ַא רעדָא ,רָאטקַאד רעשירחוס

 סיּפע רימ זיא ?עדיימ סָאד .(ךיזוצ) ןכדש םולש בר

 -םייח בר ,םייחל .(רעטומ ןוא רעטָאפ וצ) ..ל?עדיימ סָאד ךיליירפ

 רעד וצ ןעכיג ןיא ןעבעג טָאג זָאל ,ונ 1 האליחנח ,םייחפ ! ביל

 .! הפוח

 ,םהיא גָאז ? רעטכַאט ,וד טסגייווש סָאװ - ה א 5 - ה נ ח

 ןעמענ טסעוװ וד זא ,טָאּפסעד םעד ,ןַאריט םעד ,םענייד ןעטַאט םעד

 ,רָאטקָאד ַא! :ךָאנ טגָאז ןכדש םולש בר) !רחוס ןייק טינ ,רָאטקָאד ַא

 .("רחוס ןויק טינ

 } רַאטקַאד ןייק טינ ,ןעמענ יז טעװ רחוס ַא .ביל-יםייה

 .(?רָאטקָאד ןויק טינ ,רחוס ַא; :ךָאנ טגָאז ןכדש םולש בר)

 טגָאז ןכדש םולש בר) } רָאטקָאד ַא .(ךיה) ח א 5 - ה נ ה

 .("רָאטקָאד ַא, : ךָאנ

 : ךָאנ טגָאו ןכדש םולש בר) {רחוס ַא .(ךיה) ביל-םייח

 .("רחופ א,

 !רָאטקָאד א !רָאטקַאד ַא .(סופ ןטימּפטַא הא?:הנ ח

 } רָאטקָאד א

 "קאד א !רָאטקַאד ַא .(ךָאנ טגָא) ןכ דש םוֿפש בר

 ! וינ'האל-הנח ,םייחל ! ביל-םייח בר ,םייחפ !רָאטקַאד א {רָאט

 ! ַאחיַאחיַאח .(רעטכעלעג ראפ ךיז טעשטַאק) עקש טָארעיוו

 דנַאװ טייז רענעי ןופ) ;{רָאטקַאד ַא {רָאטקַאד א !רָאטקַאד א

 ַא !רָאטקָאד ַא !רָאטקַאד ַא; :ןעקישטמַארבַא ןופ לוק ַא ךיז טרעה

 -וא ןויֵא ןיורַא טפוול סע ןוא ריהטכיק יד ךיז טנעפע סע --- * | רָאטקַאד

 א טימ לעדיימטסגע'יד סָא ד עק ט ַא לז ענעקַארשעגרעב

 י-וא !ד עגיו ר ב רהיא ךָאנ ןוא ,שיוורעדעלפ א טימ ןוא ךוטדנאה

 .(שטַאהַאר א טומ ןוא עקרעשטנאה א טימ ע נ וי ד
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 .ענעצ ס עט סכנעז

 ןיא ןעמעװ ?רַאטקָאד ַא .לעדיימס סָאד עק ט ַאל ז
 -קָאד םעד ןעגנערב ךיא ףיול טָא ? רַאטקַאד ןעכלעוו ? רָאטקָאד ַא
 . ! רָאט

 ! עסיורג א רימ זיא הכמ ַא .ענידיא יד ענייר ב
 ? ששלח עמ ? ָאד ןיא סָאװ 1 ןענַאלשרעד ךיס טָאה רענוד ַא
 -עיוו) ? רָאטקַאד םעד סָאד ןעמ ףראד ןעמעוו ראפ ? ט'שלח רעוו
 ,.(רעטכעלעג ראפ ךיז ןעשטַאק וצ ףיוא םינ טרעה עקשטָאר

 .(סעקַאלוק עדייב טימ ןעטסנעיד יד וצ ךיז טזָאל)פ ה א 5 - ה נ ח
 ןוא ּפָאק רעייא וצ םולח רערעטסניפ ַא !רעטסיוװ ַא !רעזייב ַא |

 ,ןענַאד ןופ סיורא 1 ןעלזמ-םילש ,ןָאװ { םיפ ןוא דנעה ערעייא וצ
 ,ריהט רעד וצ ךיז ןעזָאל ןעטסנעיד עדייב) ! תופוצח ! סעקנַארד
 .(וענ יד טימ ךיז ןעקצובעצ ,ןכדש םולש בר טימ ךיז ןענעגעגאב

 ןעּפַאח ַאד ןעמ ןַאק ,סָאװ סיּפע זימ .ןכ דש םו 5 ש ב ר
 עלַָאג ןופ בוטש ַא ..ןעמ ןַאק שטעּפ רַאּפ ַא ןיינ ןוא ַאי ןעשיווצ
 יו ...ייז ןעפראד רָאטקָאד א עלא ןעפראד ייז ...ןעבעלכ ,םיענושמ
 { רָאטקַאד ַא ןיירַא ןעבעל ןיא

 .גנ ַא הר אפ
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 : ןענַאזרעּפ יד

 "פווא ןיוא ןוא םָאנָאקע ןייֵא ,רענעידזיוה רעטלא ןויַא 5 אי נ ד
 ,ןערהָאי יד ןיא ןיוש רוחב א .ףיוה ןיא "ןעשטנעמ, יד ףיוא רעהעז
 ,ךעלּפענק ענעשעמ טימ עטסעוו עטיור ַא טגָארט .גנוו ןעהעזסיוא ליוו סָאװ
 טדער ןוא סיורג ךיז טלַאה .סּפונש םענירג ַא ,ןעזיוה עגידלעטסעק
 טדער ,ןיילק רע דרעוו ערעסערג טימ ןךיו ןופ ערענעלק טימ גנערטש
 .ךייוו

 עסיוו א ,קַארפ א טגָארט .תרשמ רעטנַאגעלע ןייֵא . ץ ר ע ה
 .ןעסנַאװ ענעש ,עטסעוו

 -וולש ןעסייוו ַא ,ךוטרַאפ ןעסייוו ַא טגָארמ ,ןיכעק ַא .לעקיר
 ,המשנ עכבולוורפ ַא ,רע

 רעטגרָאזרעפ ַא .ףיוה ןעטיוווצ ןיא טנעוד .ןַאמ רהוא . 5ע שי פ
 .שפנ

 .טפַאשעגּפָא סָאװ-רָאנ טָאה עמ סָאװ ,לעדיימ-בוטש ַא . א זי 5

 סָאװ-רָאנ טָאה עמ סָאװ ,לעדיימ-בוטש ַא .ע קש ט עוו ע ר
 .ןעמונעגוצ

 גנַאל ןיוש טָאה עמ סָאװ ,לעדיימ-בוטש ַא .ע קש טי נ ַא פ
 .טגָאועגּפָא

 ער .היח ַא ווו רענעסכאוועב ַא .דמלמ ַא .ר ע ד נע ס ב ר
 .רעטָאפ סעקשטעוו

 .רעטומ ס'עקשטעווער .בייוו ןיז .ד ב כֹוי

 -- טגָאז עמ ,תורוגנ ענעמוקעגפיוא ןייַא ,דלַָאג םַאדַאמ
 ,עקרענַאולימ ַא

 .קָאטש ןעטשרעטנוא ןיא םידיגנ יד ייב ּפָא ךיז טלעיּפש גנולדנַאה יד
 .ןעטייצ ערעזנוא ןיא
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 ןוא ןערהער ענעשעמ טימ עטילּפ עסייוו ַא ,ךיק עגיטרַאסיורג א

 ,ןייר :ךיק רעכייר א ןופ םילכ ןוא ןעכַאז עלא .סעקלַאג עדנעצנעלג

 -- ,םוקילבוּפ םוצ םינּפ ן'טימ ,סטכער ןעוויוא רעד ,רעביוז ןוא סייוו

 וד ןעשיווצ -- .קָאטש ןעטייווצ ן'פיוא ףיורַא ּפערמ ,דנַאוװ ןיא ,סקניל

 -גוזעגּפָא ,ל'רדח ןימ ַא יו .ךיז טעדליב עּפמַאר רעד ןעשיווצ ןוא ּפערט

 רעסיורג ַא טומ לעשיט ןיולק ַא טחעטש ןעטרָאד ,ןעוויוא ם'נופ טרעד

 להוטש רעד ףיוא .(עלסערק עשידָאמטלַא ןייֵא) לחוטש-רעטלַאוװ רעסייוו

 רעטייווצ רעד ייב ,לערעקלַא םעד ןעגעקַא .ל א ו נ ד לָאמ עלַא טציז

 ,ןעטסאק םעד ןעבענ .ןעטסאק רענורג רעסיורג א טהעטש ,סטכער ,דנאֹוו

 טהעטש ךיק ןעטימ ןיא .לעטסעק טיור ןיילק ַא ,עּפמַאר רעד וצ רעטנעהענ

 -רָאװעגּפָארַא ,שיט ם'ויב .ךעלקנעב עכילטע טימ שיט רעגנאל רעסיורג ַא

 טבוורש ןוא ץ ר ע ה טציז ,לעברַא יד טעשטַאקרעפ ןוא קַארפ םעה ןעפ

 .םהיא טריטקיד ןוא םהיא רעטניה טהעטש לע ק ' ר .ףעירב ַא

 טהעג יו ,רעטסעווש עבעיל ,רימ ביירש ןוא-...9 ע ק י ר

 -נעמ , ךס ַא ךייא ייב סיּפע זיא'ס יצ ןוא ? טסנעיד םעד ןיא ריד

 ףיז ןעמ טהעגעב ױזַא יו ןוא 4 "ןעשטנעמ , ערעסָאװ ןוא "ןעשט

 ..? ןעשטנעמ , יד טימ ךייא ייב

 ןעּפ יד ואוו ,ןיהַא גנוצ רעד טיס טהערד ןוא טביירש) ץ ר ע ה

 ?רעטייוו ?ונ *,..רעטסעווש עבעיל ,רימ ביירש ןוא , ,(טהעג

 ,"ןעשטנעמ, רעיפ רימ ןענעז זנוא ייב , .(טריטקיד) ?ע קי ר

 יד ייב ווא ,"שטנעמ , רעדנוזעב ַא זעשַאו טערג ם'ייב סָאװ ץוחַא

 זעטרָאג ןיא זוא ,"שטנעמ , ַא רעיוט ם'ייב ןוא ,"שטנעמ , א דרעפ

 ".."שטנעמ , ַא

 פעסיבַא סע ךיז טָאה יז יו ,רָאנ העז 1 רררררט . ץ ר ע ה

 יו טלהַאמ יז ןוא ,טנירָאפ ןופ רָאג ךָאנ טלַאה ךיא !טלעשטנעמעצ

 ! ?הימ ַא

 ?לזמ-םילש ,וד טסלאה עשז ואו .9 עקיר

 ,..רעטסעווש עבעיל רעד ייב טלַאה דיא .ץ ר ע ה
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 סָאװ ?וד טסלאה טשרע ַאד טָא ,טסייה סָאװ . 5 ע ק י ר

 ועװ !טכַאנ עגיטנייה ןוא טכַאנ ענעי ט'מולח'עג רימ ךיִז טָאה'ס

 ? טָאנ וצ ןעמוק רימ ןעלעוו עשז

 רהיא יוװ ױזַא ? טניימעג רהיא טָאה עשז סָאװ . ׁש ר ע ה
 יננוצ ןייק טינ זןיא ןעּפ ַא ?ןעביירש ךיז לָאז ױזַא ,טענאבעראב

 ףרַאד ,תוא ןייֵא קעװַא טלעטש עמ רעדייא ! ןעלהַאמ לָאז סָאװ
 ןוא .(םכיל רעד וצ רעדעפ רעד ףיוא טקוק) {ןעװערָאהוצ טוג ןעמ
 רהיא ןָא ןעטַארעג םָאנַאקע רעזנוא ןופ רעדעפ יד ךָאנ זיא וצרעד
 טימ טזייוועב) .עטַאזוּפ ןוא גיסיפרעווש ,גיביײלטרַאה : תיבה-לעב
 ,םָארַא פערט יד ןופ ַא ז י ? ןָא טמוק סע .ךיוב ן'פיוא דנעה יד

 ,דנעה וד ןוא םינּפ סָאד ,קעװַא ךיז טצעז ,לעטסעק ןעטיור םוצ וצ טהעג

 .(טנייוו

 לוד טסנייוו סָאװ ,ריד טימ זיא טָאנ ,(ן'אזיל וצ) 59 ע ק י ר
 ?שדקמה-תיב ןזברוח ףיוא

 ןעטימ ןיא ? העד-רסח יצ ,ענושמ טזיב ,(ן'אזיל וצ) ץ ר ע ה
 זייז ןעלעוו רעסעב טסלָאז ? טנייוועצ ךיז יז טָאה נאטשרענַאד

 ...הלכ ןיימ

 רעד ןופ קעטַאשטעּפ ַא טּפַאחעג ,םינּפַא ,טסָאה .9 ע ק י ר

 ףרַאד ,"שטנעמ, ַא םענעי ייב ןיא עמ זַא !עניווװַאנ א ? םַאדַאמ

 ! ןענָארטרעביא גנידסלַא ןעמ

 טהיצ) ,ךיא יו ױזַא ,עלערַאנ ,דרע רעד ןיא ייז בָאה .ץ ר ע ה

 זיא רימ רעביא !םענייק ראפ טינ ארומ ןייק בָאה ךיא ,(םיוא ךיז
 סָאװ ..,סרעקרַאטש ןייק ןוא סרעסערג ןייק ןוא סרעטלע ןייק אטשינ

 גָאה וד !םָאנָאקע רימ ואוו ! םַאדַאמ רימ רעוו 1 תיבה-לעב רימ

 יד טעוװ ,טזיב וד סאו ?לעדיימ שירָאנ ,רימ ראפ הנותח רעסעב

 ,םלעוו יד יו טונ ןיינ
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  לאינ ד) ..{ןכדש רעד ןייֵלַא -- ןתח רעד ןייַלַא .? ע קי ר
 טלעטש ,קַארפ םעד ןָא טוהט ,ףיוא ךיז טּפַאה ץרעה .ּפערט וד ןופ ּפָארַא

 רעדנַא ןויא דרעוו ,לעשיט םענוילק ן'פווא קירוצ ןעּפ ןוא טנימ יד קעווַא

 .(ןעויוא םוצ קעוַא ךיז טלעטש לעקיר .שנעמ
{ . | 

 ,רעניימ רוחב רענייפ ,וד רָאנ רעה .(ן'צרעה וצ) ? אי נ ד
 ןוא ךיילג םהיא טקוק ,רעטסנעפ םוצ וצ םהיא טרהיפ) !רעהַא רָאנ םוק

 ?ןנ .(ן'אזול ףווא רעגניפ ן'טימ םהיא טזייוו ,ןיירַא ןעגיוא יד

 ? "ונ, סָאװו .ז ר ע ח

 ,טנייפעגסיוא ןעש ךיז ,? אינ ד

 ?רעוו .ץ ר ע ה

 !ךיא .?אינד

 ? רהיא .ץ ר ע ה

 ! ץַאיַאּפ { ןוָאלק .(וָאנ רעד רעביא רימש ַא םהיא טוהט) 5 אי נ ד
  ןערעוו סָאד לָאז טנערבראפ !ּךיד טפור עמ ,ףױרַא העג ןיוש העג

 .(ףיורַא ּפערט יד וצ טהעג רֶע) }עגר יד .ץז ר ע ח

 יד טעשטַאקרעּפ ,עלסערק רעד ןיא טסעפ ךיז טצעזעב) 9 א י נ ד

 .לעכיב א סיורַא טמענ ,גנולק ַא טימ לעטסעקשיט סָאד ּפָא טסולש ,לעברַא

 ןיא טקוק ,שיט םוצ ן'אזיל וצ טפור .ןעלירב עגיכעלויק רַאּפ ַא ןַא טוהט

 רעיפ .ןעכָאוװ יירד טימ םישדח רעיפ ראפ טמוק ריד .(ןיירַא לעכיב

 ןעכָאװ יירד יד ראפ ןוא ;גיסיירד ןוא ייווצ ,םינּפ ַא ,זיא טכַא לָאמ

 ,םינּפַא ,רימ ןעבַאה ייווצ לָאמ יירד זיא -- דאו ַא לעכור ייווצ וצ

 .גיסיירד ןוא טכַא ,םינּפַא ,זיא סכעז ןוא גיסיירד ןוא ייווצ .סכעז

 ,אנ .גיצפופ ,םינּפ ַא ,זיא ,ןובשח ןעכיילנ ַא וצ וד טסָאה ףלעווצ

 ן'ַאזיל ףיוא קעװַא טלעמש ,דלעג סיורַא טמענ) .דלענ וד טסָאה טָא

 -.3ַאה ? טכערעג דָאנ טזיב וד ? טסנייוװ וד .(ןעלירב עגיבעלייק יד
 !ףהלענ םענ ןוא ןעלעטשנַא ןייק טינ דַאמ ,(גנערטשו
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 ויב סָאו .(ןענייוו וצ ףיוא טינ טרעה ,דלעג סָאד טמענ) א ןי5

 טָאה רע .ענעש א ןיב ךיא זַא ,טנַאזעג רימ טָאה רע ? גידלוש ךיא

 ..בעיל ךימ טָאה רע זַא ,ןערַאװשענ רימ

 רעד ,ץל רעד טָא ! בעיל יז טָאה רע !הלודג ַא .5 אי נ ד

 ..!ןערעוו סָאד לָאז טנערבראפ ? תחלושמ רעד ,ץַאיאּפ

 ?ןעד רהיא טניימ ןעמעוו .(ּפָאק םעד ףיוא טביוה) א זי?

 ?וד טסניימ ןעמעוו וד ןוא .? אי נ ד

 ןאטאנ ,ךיא ןיימ ןענאטשאנ .(פַאק םעד ּפָארַא טזָאל) ַא ן י

 ..שטיוװעיעסיאמ

 ?טגָאזעג וד טסָאה סָאװו ?ַאה .(ףיוא ךיז טּפָאח) 2 אי נ ד

 ?שטיוװעיעסיַאמ ןַאטַאנ

 ,.רע ,(לומש) א ן י

 ,ןעניוושעג וד טסָאה עשז סָאװ !הטוש ,(ליטש) 9 א י נג ד
 טינ וד טסָאה סָאװ רַאפ .(סעכ טימ) ?טויב וד סָאװ ?ענעיצ שירַאנ

 ,ןענַאז טפרַאדעב וד טסָאה ר י ס !ל?עבלעק שירַאנ ? ריס טנַאזעג
 ...{ ןערעוו סָאד לָאז טנערברַאפ !רימ

 ןיא העװ ?ןיא סָאװ .(ןעווווא ם'נופ וצ טפיול) 9 ע ק י ר
 ,(דנעה יד טכערב) !רימ

 טייברא רעייא וצ !הנאד ס'עבַאב רעייא טינ ,9 א י נ ד

 ! טהעג

 .(ןעווווא םוצ קורוצ טחעג) !ופט ,ע קיר

 רימ רַאפ ,להעצרעד ? ןעוועג סָאד זיא ױזַא יז , א י נ ד
 ,(לוטש) .ץלַא ןעלהעצרעד וד טסנַאק רימ :;טינ ארומ ןייק בָאה
 ןוא ? בעיל ךיד טָאה רע זַא ,טרערעננייא ריד רע טָאה .סָאד טסייה

 ןד סאו עכילקילנמוא ?תונמאנ ףיוא טביולנעג םהיא טסַאה וד

 טימ ןעדנוברעפ דיז טסַאה וד זַא ,טניימענ ,גָאה דיא ןוא ,,.1 טזיב
 יז ,רעהַא רַאנ םוק !לזמיםילש םעד טימ ,רוחב ןעטסוּפ םעד טָא
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 םעד רָאנ רימ גָאז .(להוטש ןווז ןעכענ לעקנעב ַא ףיוא רהיא טזייוו)
 ןאטאנ ?רע זיא'ס ..,,רימ טימ טסרער וד !קנעדעג ,תמא םענייר

 ? ןד טסגָאז ,שטיוועיעסיַאמ

 טימ ןייז דנוזעג ןוא ןעבעל ױזַא ןיוש ךימַאל ,(טנייוו) א ז י ?
 יז) ,..לערעגניפ ַא טקנעשעג רימ רע טָאה טָא ,..םענייא ןיא ךייא
 .(רעגניפ םעד םהיא טזייוו

 .(גנור ן'טומ רעגנופ םעד טכַארטעב ,דנַאה רהוא טמענ) 9 א י נ ד

 ..דעלבלעק !ןעגעיצ !ףָאש ...!טנעז רהיא סָאװ עכילקילגמוא
 םרַאװ ַא רהיא טוהט) .,,,1 ןעניצנייא ןערעי ןופ ןעדעררעביא ךיז טזָאל
 -עצ ךיז ? תודוס ...{ ?רימ ןופ דופב סָאד ןעטלַאהעג .(דנעה יד ּפָא
 | ?לעמיה ןעטעביז ן'פיוא זיא יז ,טניימעג ?טביולגעג ? טדערעגפיונ
 .(םורַא טנַאּפש ,ףוֹוא ךיז טּפַאח) ...11ןערעוװ סָאד לָאז טנערברַאּפ
 / ףהיא סָאװ תושפנ עכילקילגמוא ,ןיירַא ךייא ןעמ טרַאנ ױזַא טָא
 ?טניימעג וד טסָאה סָאװ .(ךיוה טדער ,רהיא וצ וצ-טהעג) !טנעז
 ףיד טעװ רע זַא ,טנעכערעג טסָאה ? טכַארטעג ךיז וד טסָאה סָאװ
 ! ַאחיַאחדַאח ,ןייז וצ טכירעג ךיז וד טסָאה דלָאנ םַאדַאמ ַא 4 ןעמענ
 רהיא טמענ ,רהיא ןעגעקַא קעװַא ךיז טצעז) ?סָאװ ,וד טסגייווש סָאװ
 .ץֶּלַא רימ ?העצרעד ,דניק ,רימ להעצרעד .(רעכייוו טדער ,דנַאה

 .טעּפילח ,לעקנעב ַא ףיוא םהיא ןעבענ קעװַא ךיז טצעז) א ז י

 זא ,טייצ עטשרע יד .(רעיוא ןויַא וצ טגעל ,רעטנוא ךיז םע'בנג לעקיר

 זַא ,טנַאזעג ןוא ןעגנַאגעגנכַאנ רָאנ רימ רע זיא ,ןעמוקעגנָא ןיב ךיא

 ,בוטש ןיא גנורעיצ ַא ןיב ךיא זַא ..,ןױשרַאּפ ַא ,ענעש ַא ןיב ךיא

 םעדכָאנ ...טקוקעג רַאנ ןוא טקוקעג רָאנ רימ ףיוא טלָאװ רע זַא

 טָאה רע זא ,ןענַאז ,ןעצכערק וצ ןוא ןעצפיז ןעביוהעגנָא רע טאה

 טינ רימ ןהָא ןָאק רע זַא ,רימ ךָאנ סיוא טהעג רע זַא ,בעיל ךימ

 דיא ,ןעטעבעג ...ענייז ןייז ליוו ךיא ביוא ,טנערפעג ךימ ...זעבעל

 -רעביא טעװ רע זַא ,טגָאזעגוצ .,,,תונמחר ןעבָאה םהיא ףיוא לָאז

 ,זע'מס ךיז רע טעװ ,זעלעוו טינ ןעלעוו ייז זַא ןוא .,.ייז טימ ןעדער
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 יױזַא טגעלעגּפָא ..ןעבעל סָאד ןעמענ ךיז טעוװ רע ...ןעסיש רעדַא

 ...תונמחר ס'טָאנ ַא ןעוועג םהיא ףיוא זיא'ס ,,,גָאט ףיוא גָאט ןופ

 ! ַאח-ַאח-ַאח ? תונמחר טאהעג םהיא ףיוא טָאה יז .? אי נ ד
 סָאװ רַאפ ?ריד ףיוא רע ןוא ,ונ !ןערעוו סָאד ?ָאז טנערבראפ

 רע טָאה עשזיסָאװ ..4 ַאה ?טינ תונמחר ןייק ריד ףיוא רע טָאה
 טימ טדערעג טסָאה ?ןעטכענרעהע ,ןעטכענ ,טנייה טגָאזעג ריד

 !נָאז ?םהיא
 בָאה ךיא ?טדערעג טינ בָאה ךיא ,ןעד סָאװ ,טדערעג .אזיל

 ,(טנייוו) ,,,טנייוועג בָאה ךיא ...טגָאזעג ננידסלַא םהיא
 ?רע ןוא ,ונ ...{ טנייוועג טָאה יז .? אי נ ד

 לֵאז ךיא ,ןעטוג טימ רעהירפ ןעטעבעג טָאה רע .א זיל
 ףימ בָאה ךיא ןַא ןוא ..,דלעג ,תונתמ טגָאזענוצ רימ ,ןעגייווש

 רע .ןעזעב טימ ןעביוהעגנָא רע טָאה ,תונתמ יד ןופ טנַאזעגּפָא

 רעגרע טעוװ ,לַאדנַאקס ַא דיא ךַאמ רעמַאט זַא ,טנַאזעג רימ טָאה

 ..,רעטסעווש ןיימ רַאפ ,רימ רַאפ ןייז

 ? רעטסעווש ןייד ןופ רע סייוו זענַאװ ןופ . 2 א י ג ד

 -סעווש ַא בָאה ךיא זא ,טלהעצרעד םהיא בָאה דא .אזיל

 יד יז טרילרעפ ,רהאוועג ןעמ דרעוו רעמַאט ,ןירעריסַאק ַא רעט

 ...עלעטש

 .ןיירַא שיט ןיא ץעז ַא טוהט ,סעב טימ ףיוא ךיז טּפַאח) ? אי נ ד

 "עוו סָאד לָאז טנערבראפ ,ןעניוא עניימ ןעוועג ןענעז ואוו .(ךיוה
 -קילגמוא ,טגָאזעג טינ רעהירפ ריס וד טסָאה סָאװ רַאפ ןוא ...{ ןער

 טדער ,םינּפ סָאד ךיז טבייר ,קעװַא ךיז טצעז) !טזיב וד סָאװ עכיל
 סאו לעדיימ שירַאנ וד ,רעהַא םוק ,רָאנ רימ גָאז ,(רעכוווו לעסובַא
 ?רעטסעווש רעד ץוחַא ָאד וד טסָאה ןעמעוו ,טזיב וד

 -עג ךייא ךָאד בָאה ךיא .טינ םענייק ,(ןערערמ ךרוד) א ז י ?
 ,טיילק ַא ןיא יז טנעיד ,רעטסעווש ןייא ראנ ָאד בָאה ךיא זַא ,טנַאז

 ןעמ דרעוו רעמָאט זיא ;רימ ןופ ערעגניא ַא ,יז זיא ןירעריסַאק ַא
 .(טרעמַאי) עלעטש יד יז טרילרעפ ,קילגמוא ןיימ ןופ רהָאוװעג
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 ןייד טעוו'ס ,טינ ארומ ןייק בָאה ,(ןווא וז טליטש) ? אי נ ד
 5עוו ךיא .טנַאזעג רימ טסָאה וד סָאװ ,טוג ...ןעדַאש טינ רעטסעווש
 ַא טכַארמ) ...ןעהעז ןיֹוש ?עװ ךיא .ןעהעז ןעגעווטענייד ןופ ןיוש
 עניימ וצ לעטיווק ַא ןעבעג ריד ?לעוו ךיא ?סָאװ וד טסייוו .(עלייוו
 ףיא ..ןעהעז לעוו ךיא זיב ,ןייז וד טסעוװ טרָאד ...עטנַאקעב ַא
 .טעּפָאס ןוא טביירש .רעיֿפַאּפ לעקיטש ַא םוורַא טמענ) ...ןעהעז ןיוש לעוו
 !לאינדא :לוק-ןעיורפ ַא ךיז טרעה ּפערט יד ןופ .טנייוו ןוא טציז אזיל
 '- .("!לאיגד

 "םעקשוט ןיא קורוצ רעיּפַאּפ לעקיטש סָאד ןוירָאטגעל ? אי נ ד

 ןדלַאב .(רעגירעדינ ּפָאק ַא טימ דרעוװ ,ןעללירב יד םיוא טוהט ,לעמ
 .(ּפערט יד ףיוא ףיורַא ךיז טזָאל) !דלַאב

 .(ּפָאק ן'טימ טלעקָאש ,ן'ַאויל וצ לעפעל ן'טימ וצ-טהעג) לע קי ר = }

 טָא ...גנידסלַא טרעהעג בָאה'כ 4 טרעהעג טשינ בָאה ךיא ,טסניימ
 לָאז ןעמוק .םענעי ייב "שטנעמ , ַא זיא ןעמ זַא ,ןעמ טָאה ױזַא
 ! םלוע לש ונובר ,םיתבדילעב עֶלַא ףיוא ,ערילח ַא ייז ףיוא

 ףךיא { ינעצרַאה ,וינ'המשנ ,ןיורק-?עקיר ,יוא .(טנייו) ַא זי ל

 ?ןהעג ךיא ?עוװ ןיהואוו ? ןוהט ךיא לעװ סָאװ !ךילקילגמוא ןיב

 ,(דנעה יד טכערב) ..,? ןעגָאז ךיא לעװ סאו

 ןעשימ ךימ טנייפ בָאה ךיא ! עלערַאנ ,טשינ ןייוו ,.לע קי ר

 ןעמוק לאז'ס ןעוו רָאנ :;ךַאד טסייוו וד ,ןעטפעשעג עדמערפ ןיא
 טמוק סע ןעוו .(רעהיוא ן'פווא רהיא וצ ןווא ךיז טגיוב) ...רימ ףיוא

 סעקָא יירד טּפַאצענּפָא ייז ייב ךיא טלָאװ ,ךַאז ַאזַא ריס ףיוא

 ,(לעפעל ן'טימ טזייוו) ! ןעטינשעג ייז ןופ ךיא טלָאװ ןעסַאּפ ! טולב

 טינ ךיז ןעלַאז ייז ,טנַאזרעפ ייז ןעטלָאװ רעדניק-סדניק ! ןעסַאּפ

 !םינּפ ןיא ייז ערילח א !"ןעשטנעמ , טימ ױזַא ןהעגעב

 רַאפ ארומ בָאה ךיא ,רימ זיא העוו .(דנעה יד טכערב) א זי ל

 "עטש יד ןערילרעפ טעוװו יז ,רעטסעווש ןיימ רַאפ ,רעטסעווש רעד

 ...? ןוהט ךיא לע סָאװ ? ןוחט ךיא לעוװ סָאװ .,.על
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 ַא טסָאה !טזיב ֹוד סָאװ על'המהב ס'טָאנ ,יוא .? ע ק י ר
 -עג ןעבָאה ייז !ןדנ טימ טציא ןענערהַאוװעב ךיז טייהנעגעלעג

 ,עלעראנ ,ןתח ַא ןעמענ ןוא 1 ייז ןעגעמ ןעקנערקסיוא ,השקשינ ,גונ

 "שטנעמ , 8 ןייז ןערעהפיוא ןוא ןעבָאה הנותח ,רהָאי אזַא ריס ףיוא

 ןעטלאה ןיילַא ןוא ,עלערַאנ ,עט'תיבה-לעב ַא ןערעוו ...םענעי ייב

 קורוצ ּפָא טפיול) ...טהעג עמ ,יוא ...! ךיז טכארטעב ..."ןעשטנעמ,

 .(פערט וד ןופ עדייב ןעהעג ץ ר ע ה ןוא ל א ו נ ד .ןעוויוא םוצ

 גנול םעד דנוה םעד ןוא המשנ יד טָאנ אי זיא סָאד . ז ר ע ה

 ,(םויברא ןויֵַא וצ ךיז טמענ ,עסַאמורג ענדָאמ ַא טבַאמ) !רעבעל ןוא

 1 !רָאנ םילובלב

 -עגנייא ,(ן'אזול וצ) !ל?יטש ןייז לָאז ,(גנערטש) ? א י נג ד
 ,ַאנ .(לעטסעקשיט סָאד ףיוא טנעפע) ?ןעכַאז יד ריד ייב םעװעקַאּפ
 זעמוקעב ןד טסעוו תואצוה ףיוא .,.,רעגיצפופ א ךָאנ וד טסטה טָא
 סאו ןעשינעפעשעב עכילקילגמוא ...ןעהעז ןיוש לע ךיא ...ץוָחַא
 "ראפ ,ךעל'המהב ס'טָאג ,ךעלעפעש עטעזנַאלברעפ !{טנעז רהיא
 ,(ּפָא יז טלַאה רע ,ןהעג ליוו ,טנייוו אזיל) { ןערעוו סָאד לָאז טנערב
 ףיא לעװ ףעירב ַא ,לעטיווק ַא ןעבעג ריד לע ףךיא .טייצ באה
 .(לעקיר וצ-טמוק .ןעביירש ליוו) .ןעבעג ריד

 רהיא .(דנַאה ןיא לעפעל ן'טימ ן'לאונד וצ וצ-טפיול) ? ע קי ר
 -םעשעג עדמערפ ןיא ןעשימ ךימ טנייפ בָאה ךוא זַא ,ךָאד טפייוו
 שטַאה ןענערהַאוװעב ךיז טייהנעגעלעג ַא טציא טָאה יז רָאנ .ןעט
 ..ךֶאד טהעז רחיא ,על'המהב רשכ א .ןדנ טימ

 ייב טגערפ רעוו .(ןעלירב יד ךרוד טקוק ,גנערטש) 5 א י 2 ד }
 םוצ רָאנ טיירג !ןעװיוא םייב זיא טייברא רעייא ? תוצע ךייא
 ס'םָאדאמ רעד ּפָארַא דלאב טמוק ַאד ,ןױשרַאּפ יירד ףיוא ךָאנ שיט
 יד טימ ךיק ןיא ןעסע ןעבעג ייז ןעמ ףראד ,םיבורק עמערַא ,םיבורק
 ."ןעשטנעמ,
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 ב ר) ..טניה יד טימ טינ סָאװ ,שטָאח קילג ַא .ץ ר ע ה

 עלַא ּפָארַא ךיז ןעזָאל עק ש ט עו ו ע ר ןוא ד ב כוי ,ר עד נע ס

 ןוא ,ןעלַאש יד ןופ ףיוא ךיז טלעקיוו רעדנעס בר .סיוא ךיז ןעוהט ,יירד

 ַא יוו ,םהיא ןעטכארטעב ץרעה ןוא לעקיר .םינּפ ןעסכַאוועב ַא טהעזרעד עמ

 .(היח עדליוו

 יד ףיוא ןעגווא יד טימ טזייוו) ?סָאד זיא סָאװ ,5 ע ק י ר

 ,(טסעג

 ןייק !ערעשטעוו עזייב ַא ןעסיוו ױזַא ךימ לָאז . ץ ר ע ה

 ..ןעטכַאוװעב טוג ,םינּפ ן'פיוא טערעג ַא ,ערהדזיע

 ,שיט ם'ייב ַאד טָא קעװַא ךיז טצעז .(טסעג יד וצ) 5 אי נ ר

 טשַאװ רעדנעפ בר) !ןעסע טיג !לעקיר ...ןעסע ןעבעג דייא ןעמ טעוו

 הימש אהי ןמא? טרעפטנע ץרעה .לוק ַא ףיוא ךיוה איצומה טכַאמ ,ךיז

 ןיירַא טמוק ד לָא ג ם ַא ד ַא מ -- .טסיופ ןיא טכַאל לעקיר ..."הבר

 -העקרעביא ןייַא דרעוו ,ךיז טזייוועב דלָאג םאדאמ יד תעשב .ייז ךָאנ דלאב

 ךיז טּפַאח ץרעה .ןעוויוא םוצ ףרָאװ ַא ךיז טוהט לעקיר :ךיק ןיא שינער

 טָאה אזיל .ןעלפעל יד טימ טפראוו ,ןעלּפָאג יד טימ טּפָאלק ,רעלעט יד וצ

 ןופ טשטילגעגסיורַא ךיז טָאה ,לעטסעק ןעמיור ם'נופ ןעביוהעגפיוא ךיז

 -פיוא ,ןעלירב יד ןעפרָאװעגּפָארַא טָאה לאינד .םיורַא ןעסיורד ןיא ךיק

 "רָאװעגקעװַא טָאה רעדנעס בר .רענעלק ּפָאק ַא טימ ןערָאװעג ,ןענַאטשעג

 .(ןעסע סָאד ןעפ

 רעכעה לעסיובַא ,ּפערט עטשרעטנוא וד ףיוא) דלָאג םַאדַאמ

 .ייט דעלזעלג וצ ןוא ןעסע ןעבעג ייז טסעוו !לעקיר .(ןעדָאב ם'נופ

 יז טסייה ױזַא יו ,ןעגערפ ןעסעגרעפ רָאג בָאה ךיא .(דבכוי וצ)

 ? רעטכָאט רעייא

 .עויר .ד ב כוי

 .סָאד טסייה הקבר .ר ע ד נע ס בר
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 ,עקעווער ...!ןעש טינ ?הקבר ?עוויר .ד5ָאנ ם ַאדאמ

 : .עקשטעווער ןעסייה יז לָאז -- עטשטעווער
 !עקשטעווער ןייז לָאז ,עקשטעווער טליו רחיא . ד ב כו יד

 ..ערעייא ךאד זיא יז ?העד א ןעגָאז דייא ןַאק רעוו

 ןייז רהיא לָאז'ט יבַא .רעטרעוו עניימ .ר ע ד נע ס ב ר

 .השעמה אלא ,רקיע שרדמח אל ,ןעלהעפ טינ ךאז ןייק ןוא טונג

 יז טעוו .,רהיא ןא ךיז טדנעוו סָאד .ד װַא ג ם ַא ד ַא ס

 ןייז רחיא טעוו ,טכעלש ןייז יז טעוו ; טונג ןייז רהיא טעוװ ,טוג ןייז
 | | ,טבע"ש

 רהיא טעװ ,טונ ןענעיד יז טעוו .(רעטנוא טּפָאח) ,59 א י נ ד
 טוהט) ,.טכעלש ןייז רהיא טעוװ ,טכעלש ןענעיד יז טעו ;טוג ןייז
 .(ןע'לקיר וצ ןוא ןע'צרעה וצ קנואוו ַא

 ןענעיד יז טעוו ,(םענויא ןיא עדייב) ? ע ק י ר ןוא ץ ר ע ה
 ןייז דהיא טעװ ,טכעלש ןענעיד יז טעוװו ;טוג ןייז רהיא טעװ ,טוג
 ,טכעלש

 !ייז ףיוא רהָאי ַאזַא .(םייז ַא ףיוא ,רעדנוזעב) ץ ר ע ה

 ןייק דָאנ ךדיז ןעבָאה ןעשטנעמ עניימ .ד 'ָאג ם ַאד אפ

 .טנָאלקאב טשינ רימ ףיוא לָאמ

 ָֿאמ ןייק ףאנ ךיז ןעבָאה ןעשטנעמ ערעזנוא . 9 א י נ ד
 .(ןע'לקיר וצ ןוא ןע'צרעה וצ טקניו) ! טנַאלקַאב טשינ

 טשינ לָאמ ןייק ,(םענייא ןיא עדייב) 9 ע קי ר ןוא ץ ר ע ה
 | .ךָאנ ךיז טגָאלקַאב |

 !ייז תוכמ לעיפ ױזַא .(טייז ַא ףיוא ,רעדנוזעב) ץ ר ע ה
 ,בוט-םוי א רעטנוא-טמוק סע ,רימ יב .ד5 א ג םַאד אפ

 .תונתמ ןעשטנעמ עלַא ןַא ךיא םענ ,סענינעמיא ַא
 וצ טקניװ) ! תונתמ ןעשטנעמ עלַא ןעמוסעב ַאד .5 א י נג ד

 .(ןע'לקיר וצ ןוא ןע'צרעה |

 {!תונתמ לָאמ עלַא ןעמוקעב רימ .7 ע ק יה ןא א ר ע ח |
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 "רַאפ ייז ןעלַאז רהעמ טינ .(מייז ַא ףווא ,רעדנוזעב) ץ ר ע ה

 : | יי { ןענַאמ

 ...גיטיונ טינ זיא תונתמ ?תונתמ סאו וצ ,ע קש טע וו ע ר

 יעלעוויר .(לעברַא ם'ויב חיצ ַא טימ ,רעטכָאט רעד וצ) ד ב כ וי

 ! ןעגייווש טספרַאד ֹוד ?וד טסוהט סָאװ

 ..הקיתש הפי .רעטרעוו עניימ . ר ע ד נע ס בר

 ...ןושל-םוגרת ,םינּפַא ,טדער דיא רעד ,(טייז ַא ףיוא) ץ דר ע ה

 זיא ,ןעביירש ןַאק יז סָאװ ,סָאד ווא .ד א ג ם א ד ַא מ

 סָאד ןעביירשראפ פרַאד עמ ,לָאמ ַא ךיז טכַאמ סע .טוו רהעז

 .טע'בנג עמ ,טּפעלש עמ ,טנַארט עמ םוראוו ,םעדיוב םעד ןופ טערג

 .(ןע'לקיר וצ ןוא ןע'צרעה וצ טקניװ) !טע'בנג עמ .5 אינ ר

 !ןענ'בנג ןימ ַא ךָאנ ,.9ע קיר ןוא ץר ע ה

 יד ֹוצ זיא העוו ןוא ךא זַא .(טייז ַא ףיוא ,רעדנוזעב) ץ' ר ע ה

 | ! םיבנג

 ךיז םענ ןוא ּפֶא סע .(ןעקשטעווער וצ) ד 5 ַא ג ם ַאד ַא מ

 וצ ןעבעג גנוטכַא טסלָאז !לאינד ,(ן'לאינד וצ) ,טייברא רעד וצ

 טוג ַא ױזַא טָאלג טביירש עמ יצ ,רעבָאה ייז טיג ןעמ יצ ,ררעפ יד

 .ּפָא דלָאג םַאדַאמ) ...תונובשח ןעביירש בעיל רהעז ןעבָאה ייז .רהָאי

 ןָא טוהט לאינד :גנומיטש ערעדנא ןווא דרעוו גנַאגּפָא ס'םַאדַאמ רעד ךָאנ

 -וורג ןייז ןיא קעװַא ךיז טצעז ,רעכעה ּפָאק ַא טימ דרעוו ,ןעלירב יד

 ץרעה .ןעסע טסעג וד .שיט ם'וצ ףיוא-םיג לעקיר .טביורש ,להוטש ןעס

 (..!"לאינד, {"לאינד, :לוק ַא ןעביוא ןופ ךיז טרעה סע .ויז טימ טסע

 -רעפ ,רענעלק ָּאק ַא טימ דרעוו ,ןעלירב יד פָארַא טפרַאוװ) 5 אי נ ד

 ךיא ! העג ךיא !דלַאב !דלַאב .(פערמ יד ףיוא טהעג ,ךיז טעלוּפש

 | .(פָא לאינד) !העג

 ! טסעג טבעיכ עניימ ,טסע .(שיט ם'וצ טגנַאלעד) 5 ע ס י ר
 עמ סָאװ ,דעד טָא ,דיא רעזייב רעד טָא זיא רעװ .ד ב כ וי

 ..ןיילק רע ןזיא טָא ןוא סיורג רע זיא טָא ??אינד םהיא טפור-
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 | .תיבה-לעב יצח רעזנוא זיא סָאד .ץ ר ע ה

 ? סָאוװ יצח ,(לעפעל םעד קעװַא טגעל) ר ע ד גע ס בר

 ןעפַאש וצ טָאה רע ;םָאנָאקע רעזנוא זיא סָאד .ל ע קי ר

 זנוא סָאװ רימ ןעמענ דנַאה ןייז ךרוד ."ןעשטנעמ, עלַא ףיוא

 -נוא טימ םיבורק עטנעהאנ יקַאט ,סָאד טסייה ,רהיא טנעז ...טמוק
 ? םיתב-ילעב ערעז

 ןֵא ךיז ןערעהעג רימ רַאנ .טנעהַאנ קרַאטש טינ .ד ב כוי
 .ךעלדניירפ ךעלקיטש

 יו ,ןעסיוו טליוו רהיא .ס'ישילשבש ינש .ר ע ד נע ס בר
 ףענעכערסיוא ךייא ךיא לעװ טָא .(לעפעל םעד קעװַא טגעל) ?ױזַא

 *יוו ֹוצ יאדכ ןזיא'ס ,סיוא זנוא טנעכער ,יתיתכהמ . ץ ר ע ה
 טלעוו רעד ףיוא סָאװ ןעסיוו גנידסלַא ףרַאד שנעמ ַא .(טסע) .ןעס
 | ,(טפע) ,ךיז טוהט

 סנעדייב רעזנוא ,טסייה סָאד ,רעטעפ ןיימ .ר עד נע ס בר
 יעג ענעגייא ךיוא ןענעז בייוו ןיימ טימ דיא תמחמ -- ,רעטעפ
 -ַאט רעייא טימ טרהעקעגנָא ךיז ןעבַאה -- ,דעלדניקרעטסעווש
 רהיא טהעטשרַאפ טנייה .רעדורב ןוא רעטסעווש עמהומ ס'מַאד
 | ,(ןעסע ם'וצ ךיז טמענ) 4 ןיוש

 רעזנוא .(לעפעל םעד ּפָא טגעל) !ריױפַאק טקנוּפ . ד ב כֹוי
 ןוא רעטסעווש ןעוועג ןענעז רעטעפ ס'סםַאדַאמ רעייא טימ עמהומ
 : ,רעדורב

 וו !רעטרעװ עניימ .(לעפעל םעד ּפָא טגעל) ר ע ד גע ס בר
 | ? טנַאזעג ןעד ךיא בָאה ױזַא

 .(טסע) ?טגָאזעג ןעד ייז ןעבאה ױזַא יו .(ן'דבכוי וצ) ץ ר ע ה
 "נוא זַא ,טגָאזעג טסָאה וד .(לעפעל םעד ּפָא טגעל) ד ב כוי

 ..עמהומ רהיא טימ רעטעפ רעז
 ףיא .(סעכ ןיא דרעוו ,לעפעל םעד ּפָא טגעל) ר ע ד נ ע ס ב ר

 ?ןעגאז סעכלעזַא טנַאקעג ךיא בָאה יװ ? טגאזעגנ בָאה
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 ? ןעגָאז סעכלעזַא טנַאקעג ייז ןעבאה יװ .(ן'דבכוי וצ) ץ ר ע ה
 | ,(טסע)

 טָאה ?ונ .(רעטב ָאט רעד וצ טדער ,לעפעל םעד פַא טגעל) ד ב כןי

 3 וד טסגייווש סָאװ ,עלעוויר ,וד ןיוש גָאז ? ױזַא טגָאזעג טשינ רע

 ,טגָאזעג ױזַא ,דעישרעטנוא רעד זיא סָאװ .עק ש טעווע ר

 תעל-תעמ ַא ןיוש טָאה רהיא ,רעסעב טסע ?טגָאזעג ױזַא רעדָא
 ...ןעסעגעג טינ

 םִאְל ,טכערעג זיא רעטכַאט רעייא .(ן'רעדנעס בר וצ) ץ ר ע ה
 ץנַאט ןייק טהעג ,ןעמ טגָאז ,ןעסע ן'רַאפ !רהָאי אזַא ןעבַאה ךיא

 ייז ?עשו סָאװ .ענענייא ,סָאד טסייה ,רהיא טנעז ,?לכה ...טשינ

 ? ןערהַאפ וצ ןעמוק טלָאז רהיא ,ןעבירשעג יקַאט ךייא ןעבַאה

 ןעמוקעג ןיילַא ןענעז רימ !םולשו סח .רע דנע ס בר

 לייוורעד .טרִא ןייֵא ןעכוז רעטכָאט יד רעהַא טכַארבעג ,ןערהַאפ וצ
 ןענעז ,םיבורק עכייר ָאד ןעבָאה רימ זַא ,טנַאמרעד ךיז רימ ןעבָאה
 -רעד טשינ וליפא זנוא ייז ןעכַאה תליחת .ןהעג וצ ןעמוקעג רימ

 | | ...טנעק

 ףענעז ענעי ?ןענעק זנוא ייז ןעלָאז ןענאוו ופ .ד ב כ וי

 ןענ .נולק ַא ךיז טרעה סע) ! סעקישטנָאילימ ! ךייר ױזַא ,ערה ןיע ןייק

 | .(ןעביוא ןופ

 ? ןעסעּפָא ןעד ןעזַאל ייז ! דימ ןעמ טניימ םאד .ז ר ע ח
 ,ףיז ןעגרַאװ ןוא ןעּפַאח ןעמ זומ טנוה ַא יו ױזַא .(גידנעהעג טסע)

 .(ּפָא) !ןערעוו ייז ןעלָאז ןענראוורעד
 יַא טנעז ר רהיא זַא ,סיוא ךָאד טמוק 4 ן'דבכוי וצ) ?ע קי ר

 ...רֵאג סיּפע
 החּפשמ רעזנוא ? טניימעג רהיא טָאה ןעד סָאװ .ד ב כוי

 ..החּפשמ רעזנוא .םיתבדילעב רעטיול ןענעז

 ?חחפשמ יד זעסיוו יז ןעפרַאד סָאװו .ע קש ט עווע ר

 | ? ךודש ַא רימ טימ טסוהט וד
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 זעלַאז .גנידסלַא ןעסיוו ןעפרַאד ייז ?ןעד סָאװ .ד ב כוד
 עלַא טימ ךיילנ ,"שטנעמ, ַא ױזַא טָאלג טזיב וד זַא ,ןעניימ טינ ייז

 ,"ןעשטנעמ

 עמ זיב רעווש רָאנ זיא'ס !עמַאפ .ע ק ש ט ע וו ע ר

 -ענ דימ ךיא בָאה םיוק רָאנ ;םענעי ייב ןייז וצ ךיז ייב ט'לעוּפ
 ןווא וצ ךיז טמענ ,ןעסעגענּפָא) ..עֶלַא טימ ךיילג ךיא ןיב ,טלעטש

 .(רעלעט יד טשיוו ןוא טשַאוװ ,טיוברַא

 "וא .(ּפָאק ן'טימ טכַאמ ,ןוגינ ַא טומ טשנעב) ר ע ד נע ס בר
 .(ךיו טלעקָאש) "...אנ םחרד ...ןוזמה ?עו ץראה לע, ...תמא ,תמא ...םוה

 ןעטיור םוצ וצ טהעג ,דנעה יד טכערב ,ןעסיורד ןופ טמוק) ַא זי ?

 .(דנאה רעד ףיוא פאק םעד ןָא טרַאּפש ,קעווַא ךיז טצעז ,לעטסעק

 ?לעדיימ סָאד טָא זיא רעװ .ע קש טעווע ר

 טנייה ..,עװוַאיאקַאּפ ענעזעוועג רעזנוא ןיא סָאד ,. ע קי ר

 ...טגָאזענּפָא יז ןעמ טָאה טשרע

 ?סָאװ רַאפ .ע ק ש ט עוו ע ר

 !"ןעשטנעמ, ַא ּפָא טפאש ןעמ סָאװ עניװַאנַא .ד ב כוי
 | ,ּפִא ןעפַאש ייז ,וצ ןעמענ ייז

 ..םואהא .(ןעשטנעב ןעטימ ןיא טלַאה) ר ע ד נ ע ס ב ר

 *..,ןמח-רה , ..,רצויה דיב רמוחכ ...םוהדוא

 ? ןַאמ רעייא טגַאז סָאװ ,(ן'דבכוי וצ) 5 ע ק י ר

 ןופ זיא'ס .ןהעטשראפ טינ טעוװ רהיא .(ןעלקיר וצ) ד ב כוי
 .(ןעביוא ןופ ןַא טמוק לאינד) .ארמג רעד

 ,רעמרעוו ןהַא םונומ ַא קירוצ ןוא ןיח םורא טהעג) 9 א י נ ד

 סָאװ עכילקילגמוא .(ליטש טדער .ן'ַאוול ןעגעקַא קעווא ךיז טלעטש
 טנערברַאפ ,שטָאח רעהירפ ןענַאז ןעוועג רימ טסלָאז ...{ טזיב ֹוד

 קורוצ ךיז טצעז רע ,וצ םהעג אזיל) ,,,רעהַא םוק ..,! ןערעוו סָאד לָאז

 וד טסלַאז ןיהַא ,.סערדַא רהיא וד טסָאה ַאד טָא ,(ףעידב םוצ
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 לעוו ךדיא ;זענַאז טסעוו .רימ ןופ ןעסירג ןעזָאל טסעװ ..,ןערהַאפוצ

 זיא -- טינַא ,ןענַאק ?עוװ .ךיא .ביוא ,ךָאנ טנייה רשפא ןייז טרָאד

 ןעמיור םוצ טהעג אזיל) !טנעז רהיא סָאװ עכילקילגמוא ...ןעגרָאמ
 .(קורוצ טסילשרעפ ןוא םיּפע טכוז ,ףווא טנעפע ,לעטסעק

 ,שימ ןופ ףיוא טהעטמש ,טשנעבעגּפָא טָאהה ר ע ד נע ס ב ר

 טָאנ .(ן לאינד וצ וציטהעג ,עטָאּפַאק רעד ןָא דנעה .וד ּפָא ךיז טשיוװ

 רעד ַאד טנעז רהיא ,טרעהעג בָאה ףיא .םכילע-םולש ּפִא ךייא

 יי יי .,,תיבה-לעב רעטייווצ

 סָאװ .(רעכעה ּפָאק ַא טימ דרעוו ,ןעלירב יד ןָא טוהט) ? אי נ ד

 י- ? ןעגָאז רהיא טעוװ

 טלָאװעג רָאנ ךייא בָאה ךיא ,טשינרַאג .ר ע ד נג ע ס בר

 .ןעבעג החגשה ,דניק רעזנוא ףיוא ןעבעג גנוטכַא טלָאז רהיא ,ןעטעב

 ףיוא טקוק) ?ןעבעג החנשה ?ןעבעג גנוטכַא .? אי נ ד
 ,(טצפיז) ?דניק רעייא ףיוא ןעבעג גנוטכַא .(ן'ַאויל ףיוא ןוא רחיא

 | .ןעבעג גנוטכַא ,ןעבעג גנוטכַא !ַאדָאדַאי

 ןייק טשינ הלילח זיא יז ...רעייהט זנוא ייב זיא יז .ד ב כוי

 -עטָארעג יד עמַאס ןוא זנוא ייב ערעטלע יד זיא יז רָאנ ,הדיחי תב
 -  ..גנוטכַא טיג ,ףייא טעב ךיא ...ענ
 ;ןעבעג גנוטכַא טינ ןעמ ףרַאד רימ ףױא ,עק ש טעווע ר |

 ...ןהעטשאב ןיילַא ?עטדעטש ןיימ ,םשה ךורב ,ןָאק ךיא

 וצ) !טזיב וד סאו עלערַאנ ,(רעטכָאמ רעד וצ) ד ב כ וי
 ..רמערפ רעד ןיא לעדיימ ןעש ַא ...טחעטשראפ רהיא ,(ן'לאונדר

 רהיא ףיוא טקוק) ...דמערפ רעד ןיא לעדיימ ןעש ַא .לאינד

 ...תולעמ עניילק יד ןופ אקוד ןזיא סָאד ,(ן'אזיל ףיוא ןוא

 טעוװ רענייק .רימ רַאפ טינ הנאד !עמַאמ .ע קש טעווע ר

 ...רהָאי ןהעצ ןייק טלַא טינ ןיב ךיא .ןעּפַאחסױא טינ ךימ
 ןייק ?רהיא ףיוא רהיא טנָאז סָאו .(ןעלקיר ֹוצ) ד ב כוי

 "רַאד רימ ,ןא ךיד והט ,רעדנעפ ,(ןַאמ םוצ) ! תעדירב ַא ,ערה ןיע
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 ,ךיד עווענַאש ,עלעוויר ,דנוזעג ייז ,(רעטכָאמ רעד וצ) ,ןערהַאפ ןעפ
 .םייהרעד ןיא יוװ רעסעב ,טוג ,םשח הצרי םא ,ןייז ריד טעוו

 וצ) ...לזמב יולת לכה :רעטרעװ עניימ .ר עד נע ס בר
 .דניק ןיימ ףיוא החגשה טיג ןוא ,לאינד בר ,דנוזעג טייז ,(ן'לאינד
 | ,(טצפיז)

 ןעבעג !אדאאי ..דניק רעייא ףיוא החנשה ןעבעג .?אינרד
 -ומ ןוא רעטָאפ רהוא טוולגעב עקשטעווער) ,דניק רעייא ףיוא גנוטכַא
 ףעדעיוו ךיז טמענ ןוא קירוצ טמוק ,ריהט טייז רענעי ףיוא זיב רעט

 יד ןופ ,ןעביוא ןופ -- .ּפָא דבכוו ןוא רעדנעפ בר -- .טווברא רעד וצ

 .(ץרעה ןָא טמוק ,ּפערט

 ןוא ןענַאװ ַא ןענַאּפש ןעסייהעג טָאה םַאדַאמ יד . / ר ע ה

 ןעטיור םוצ ךיז טמענ) ,דובכ טימ ן'אזיל רעזנוא ןעטײלנעבסױרַא
 הליחמ ןעטעב טזָאלעג ןעמ טָאה ךייא ןוא ,(ן'לאונד וצ ,לעטסעק
 .ררעפ יד ןעגעוו ןהעז ךייא ?יוו שטיוועיעסיַאמ ןַאטַאנ .ףױרַא

 טעשטומרעפ ןיוש ךימ טָאה רע !דרעפ רעדעיו . 9 א י נ ד
 !ןעשטנעמ ַא ןופ רערעייהט ייז ייב ןיא דרעפ ַא ! דרעפ יד טימ
 .(ּפָא לאינד) { ןערעוו סָאד לָאז טנערברַאפ .(ןהעג ךיז טזָאל)

 רעד ןֵא טמוק טנוה ןעטסנרע םעד !ַאחיַאחיַאח . ץ ר ע ח
 ראפ טלָאװעג טינ וד טסָאה ךימ ,(ן'אזיל וצ) ...ןעסיב רעטסעב
 ֿפייוו ,רַאפרעד { סוחי רעד ןַא טינ ריד טהעטש ?ןיינ ,ןתח ןייק
 ַא ןופ רעסעב תיבהילעב ַא ןזיא יאדוא ?"שטנעמ, ַא ןיב ךיא
 זעבַאה הנותח ןעבױהנָא ןעלעוו "ןעשטנעמ , יד זַא רָאנ ."ןעשטנעמ
 טנייה ,"ןעשטנעמ. יד רַאפ םיתביילעב יד ןוא ,םיתב-ילעב יד רַאפ
 ָל טלעוו יד ןעבָאה טלַאמעד טעוװ םינּפ ַא ראפ סָאװ

 ןעמונעגנייא ןיוש וד טסלָאװ רעמָאט .(ן'ץרעה וצ) ? ע קי ר
 ףַאבענ ןיא שטנעמ ַא ?רענייא דמושמ וד ,שינעמוטש לעסיבַא
 ! ווש5 הנעמ ַא טימ ןחעג וצ רע טמוק ,ךילקילגמוא ױזַא
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 עניימ עטַאמ .(ןע'לקור ןע ןויוועג ַא טימ וצ טלַאפ) א ן י 2
 !ערעייהט

 ?יז טנייוו סָאװ 7" ץרֶעה וצ) ע קש ט עווער

 סגידנענייוו ַא טנַאמרעד ךיז טָאה יז ,ץ ר ע ה

 | / ףיז טנייװ סָאװ .(ןע'לקיר וצ) עקש טעווער
 .יז טנייוו ,זעצרַאה ן'פיוא טעלַאזעגנַא רחיא זיא'ס . 5לע קיר
 ? ףייא זיא סָאװ .(ץאוול וצ וצ טהעג) ע קש ט עוו ע ר

 | : ..,רימ טנָאז ,(דנעה יד טכערב)

 רהוא ..ןעטיה טָאג ךייא לָאז ,יוא .(דנעה יוד טכערב) א זי 2 )
 ַא פערט יד ףיוא ףיורא טקוק) ...! ךיא סָאװ ,סָאד ןעסיוו טשינ טלָאז
 ,דנעה וד ףיוא ןע'לקיר וצ טלַאפ ,ןעגיוא עלופ ןערערט טימ ,עלייוו

 רהיא ..,!עיירטעג עניימ עמַאמ .,דנוזעג טייז ,(דניק ַא יװ טנייוו
 ..! עמַאמ 8 ןעוועג רימ טנעז

 ,ןענייוו גונעג ,גונעג ,ונ .(ָּאק ן'רעביא ן'ַאזיל טעלג) 5 ע קי ר
 ריד לָאז .דנוזעג רהָאפ ,..ךַאז ם'טָאג ַא ,ךַאז ס'טָאג ַא'ס !דניק

 טסלָאז וד ןעוו ,יאדוא ..ןיילא ךיז טשניוו וד יו ,ןעקילנַאב טָאג
 טלַאהעב .רחעמ ןעדער טיג ןָאק) ...! דנוזעג רהָאּפ ...! ןעגלַאפ ךימ
 טוהט ץרעה .רהופ ענערהָאפעגוצ ַא ךיז טרעה סע .ךוטרַאפ ןיא םינּפ סָאד

 ןעעטש ןעגיוא ענייז ףיוא .סעצוולּפ יד ףיוא לעטסעק עטיור סָאד פאה ַא

 | .(ךיליירפ ךיז טכַאמ רע .ןערערמ

 .טקַאּפעג טוג ,ערה ןיע ןייק ,זיא ?עטסעק סָאד . / ר ע ה |

 .ריהט רעד ןופ סיורַא סָאד טגָארט) ..:טקנערקעג טשינ לָאמ ןייק ,םינּפַא
 לָאמ ןעטצעל םוצ טקוק ,דנעה יד טכערב ,ןייוועג ַא טימ ךָאנ טהעג אזיל

 טכַארעב עקשטעווער .ךוטרַאפ ןיא טנייוו לעקיר .ּפערט יד ףיוא ,ףיױרַא

 | .(ןעטיוברא וצ ףווא טינ טרעה ,ןעמעלא

 טימ ךיז ןעמ טחעגאב ַאיוזַאיטָא .(ןיילַא ךיז וצ)  ע ק י ר
 וייא ץְלַא ייז ייב ןיא טנוה ַא ןוא "שטנעמ , 8 .,"ןעשטנעמ, ַא
 "שטנעמ, א ...גידפוש ןיילא -- דוויא ףיוא תוצמ ַא ...והָאי ץרַאװש
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 -ער וצ) ...! "שטנעמ , ַא יו רהעמ טינ זיא רע זַא ,ןעקנעדעג ףרַאד
 טזייוו) ןעטרָאד ןייז טסעוו וד זַא ??עדיימ ,וד טסרעה .(ןעקשטעוו
 טזיב וד זא ,ןעבָאה ןעניז ןיא וד טסלָאז ,(ּפערט יד ףיוא ,ףיױרַא רחוא
 ,.ָאד-ַא-טָא ןיא טרָא ןייד זַא ןוא ,"שטנעמ, ַא

 רעגיצניוו .(ןעגיוא עטיור טימ ןעסיורד ןופ קירוצ טמוק) ץ ר ע ה
 רָאנ טסירדרעפ ךימ .(ןע'לקיר וצ) ..."ןעשטנעמ, א טימ זנוא ייב
 ףיוא דָאב יד ףױרַא ךָאנ ייז ןעגעל ,ןעגידניז ייז גונעג :ךַאז ןייא
 ...םענעי

 ? טנידניזעג סיּפע טָאה ?עדיימ סָאד טָא .עקש טעווער
 סיוא ןעסיש ץרעה ןוא לעקיר) ?הבנג ַא טימ טּפַאחעג יז טָאה עמ
 .(רעטכעלעג ַא עדיוב

 ךיא יו ,לענעיצ ַא רַאג ךָאנ טזיב .(| עקשטעווער וצ) לע קיר
 ! סיורא העז

 ךיא יו ,לעדיימ ?הָאו ַא .לעדיימ עטַאװע'מת ַא . ץ ר ע ה
 ןעבעג ליוו) ...! ףעלדיימ עכלעזַא בעיל בַאה ךיא !שטנעמ ַא ןיב
 ,(דנעה יד רעביא םהיא טיג לעקיר ,לעקעב ןוא םעלג ַא ןעקשטעווער

 ..שטיוועיעסיַאמ ןַאטַאנ טינ טזיב !טנעה זהִא .ל ע קי ר
 רימ ,גנידסלַא ןענעמ (ףיורַא טזייוו) ייז !טכערעג . ץ ר ע ה

 ,טינ ןערָאט

 .."ןעשטנעמ , ןענעז רימ ,םיתב-ילעב ןענעז יז .? ע קיר
 א ןיױש בָאה ךיא ? עצדרעס ?עקיר ,רחיא טרעה . ץ ר ע ה

 -קַאילקראפ ןיוש רימ ןענעז רעגניפ יד ,ילכ יד ןעטלַאהעג טינ טיוצ ;
 -ניא םעד ןעמענסױרַא ףרַאד עמ !רהָאי עצרַאוװש ידילַא וצ ,טענ
 -סָאּפ זיא'ס .(ערַאטיג יד טעב ן'רעטנוא ןופ סיורַא טמהענ) .טנעמורטס

 ...תובשחמ יד לעסיב ַא ןעביירטעצ ןעמ ףרַאד ,ןעצרַאה ז'פיוא ענדוק
 טלעטש) ?ןעלעיּפש ךייא ךיא לָאז סָאװ ...סכיליירפ ַא ןעלעיּפש
 ..! חרּפכ יד ןעמ דרעוו ,ןעלעיּפש טרעה עמ זַא ךימ ,(ערַאטיג יד ןַא
 ףיא ,(ןענווא וד טומ רחיא ףיוא טקניוװ ןוא ן'עקשטעווער ףיוא טקוק)
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 "בייוו ענעש עלַא טימ ךעלדיימ ענעש עלַא זַא ,ןעוועג ןלעב א טלָאװ
 ןעגניז ךייא ךיא לָאז סָאװ ! ןיורק לעקיר ...ןערעה ךימ ןעלָאז ךעל
 | ?ןעמענ ךייא ל?ָאז'ס ,סעכלעזַא

 גניז ?רעוו ו וד טסייוו --- ןיוש ךיד לָאז ןעמענ .? ע קיר

 .ףוס ַא ןוא -- לעדעיל שידיא ַא זנוא
 םוקי ןעגניז ךייא ךיא לעװ ? רהיא טליוו שידיא ַא . ז ר ע ה

 טכַאמ ןוא סופ ן'טימ טּפַאלק ,סבולוורפ ַא טגניז ןוא טלעיּפש) .ןקרופ

 | / .(פָאק ן'טימ
 -- ןקרוּפ םוקי
 ,היעמש ,םייח
 ! אדסחו אנח

 ?ָאד זיא לירעב
 1ָאד -- אד -- ַאד
 .4 ַאד ןיא ?ירעמש

 !ַאד -- ַאד -- ַאד
 ,לירעב ,העוו-יוא
 !לירעמש ,עשז יוא

 ,לירעמש ,לירעב

 ,היעמש ,םייח
 -- ,ארסחו אנח

 ? ָאד ןיא לעקָאי
 !ַאד -- ָאד -- ַאד

 ? ַאד זיא סערדָאט
 !ַאד -- ַאד -- ַאד
 ! לירעב ,העוודיוא

 ! לירעמש . ,עשז יוא

 !לעקָאי ,עשז יוא

 + 1 סעררָאט ,עשז יוא

 ,לירעמש ,לירעב
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 ,היעמש ,םייח

 ,סערדָאט ,לעקָאי
 ...1 ארסחו אנח

 ? ָאד זיא ?יצעג

 !ַאד -- אד -- ַאד
 . .?ַאד ןזיא לעווייפ
 !ָאד -- ַאד -- ַאד

 ! לירעב ,העוו-יוא

 - ...ןלירעמש ,עשז יוא

 ץרעה .רעכיליורפ ןוא רעקרַאטש ץלַא ןעלעיּפש סָאד דרעוו רעטייוו סָאװ)

 ןעקרעמעב ,רעטכעלעג רַאפ ךיז ןעשטַאק עקשטעווער ןוא לעקיר ,ךיז טכָאק
 - י פ -- ןַאמ ס'לעקיר ןעמוקעגניורא זיא ריהט-ןעסיורד ןופ זַא ,טשינ

 .( ? ע ש

 יו ,טרעה ןוא טהעטש ,טירמ עליטש טיט ןָא טמוק) 5 עש י פ

 ,ןעכַאל ןעקשטעווער טימ לעקיר יוו ןוא לעדעול ם'ניא ךיז טכָאק ץרעה

 ! ךייא בוט-םוי טוג !ךיליירפ ךייא ייב ,ערה ןיע ןייק .(טסוה ַא טוהט

 ןעמ טלעיּפש ,ןוהט וצ סָאװ ָאטשינ .רהָאי טוג . ץ ר ע ה

 ,טנעמורטסניא ן'פיוא לעסיבַא

 ןעמ טנָאלש ,ןוהט וצ סָאװ ַאטשינ ,(טכַארבעגפיוא) 9 ע שי פ
 ,דניק ן'פיוא טשינ רַאנג טגערפ .(בייוו םוצ) { טנַאװ ןָא ּפָאק ךיז
 טָא ןוא ,ערַאטיג ַא ָאד ,טָאג ןעקנַאד ,זיא'ס יבַא ? טכַאמ עס סָאװ
 ! רהיא ףיוא טעזמערב טַארקעטסוּפ רעד

 .ּפִא ךיז חור ,רעהירפ קעװַא ךיד ץעז ,רָאנ העז .ל ע ק י ר
 ,(לעקנעב ַא רעטנוא םהֹוא טגָארט ץרעה)

 ןעצעז טינ ךיז ליוו ,ןלוג ַא יוװ ,ן'ץרעה ףיוא טקוק) 5 ע שי פ

 סָאד טוהט ,ןעגָארטעגרעטנוא םהיא טָאה ץרעה סָאװ ,לעקנעב םעד ףיוא

 . ףימ גָאז .(קעװַא ךיז טצעז ,לעקנעב רעדנַא ןווא ךיז טמענ .ּפָא-ףרָאװ ַא

 וד ,סערנַא רענירג וד ,ץענגב רעדנימש וד ,רעטָאנרעּפיּפ וד ,רָאנ
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 .בייוו ןיימ טימ עקלעמש בר א רימ וד טזיב סָאװ !עצילסיק עליופ
 ?ןעטנעמורטסניא טימ ןוא ףעלדעיל טימ יז טסלַאהרעטנוא וד סָאוװ

 בייוו רעייא רָאנ טינ דיא טלַאהרעטנוא ,סנעטשרע ./ ר ע ה
 טינ ןעמ ףרַאד ,סנעטייווצ ןוא ,רהיא רַאפ דובכ ?עיפוצ ,ןיילַא
 ןייק אטשינ זיא ,"שטנעמ , 8 םענעי ייב זיא עמ זַא ,ןעסענראפ
 "ורב ןייק ַאטשינ ,רעטסעווש ןייק ַאטשינ ,בייוו ןייק ַאטשינ ,ןַאמ

 .רעד

 ? סעלעביצ רקפה ?רָאג ױזַא ,?עשיפ

 | עיירפ ַא טנייה זיא'ס !ןצבק עילוה ? ןעד סָאװ . ? ר ע ה
 ! טלעוו

 "העצרעד ריד טעוװ רע סאו ,ךיא סייוו .(ןַאמ םוצ) 5 ע ק י ר

 ! םישוח רעד טָא ,ןעל

 רע ?רע זיא םישוח ַא רַאפ סָאװ .(ךיז רעסיוא) לע שי פ/
 ,ייטלוה ַא ,גנוי רענעזַאלעגסיוא ןייא זיא רע ;םישוח ןייק טינ זיא

 סָאװ ;סעצנַאװ עטהערדעגסיוא טימ קינ'ובילכ ַא ,קינלי'רמש ַא

 !דעלדיימ עשירַאנ טימ דעלבייוו עדמערפ ּפָאק םעד טהערדראפ

 דעלדיימ עלַא זַא ,נידלוש ןיב ךיא !רָאנ טהעז . ץ ר ע ה
 ! הרּפכ יד רימ ךָאנ ןענעז ךדעלבייוו עֶלַא טימ

 ! ןעדיא עֶלַא רַאפ ןייז ןיוש ֹוד טסנעמ חרּפכ יד .5 ע ק י ר
 | ! לזמ-םילש

 שזייו) ?ןעטרַאד יאמל !לעסיבַא ךיז טוהט עס . ץ ר ע ה
 { ינעטַאט -- ןָא ןעטרָאד ךימ העז ךיא סָאוו .(ףיורַא ןעגיוא יד טימ
 =תופתוש -- סנייד ןוא סניימ ,בייוו ןייק ַאטשינ ,זַאמ ןייק ַאטשינ

 -נוא יו ,זהעזענ ןייֵלַא בָאה ךיא --- רהעמ רהיא טפרַאד סָאװ ...טגיד
 ?עו טָא ,א ױזַא טָא םַאדַאמ יד ןעמונעגמורא טָאה ןתוחמ רעז

 | - .(ןע'לקיר וצ דנעה יד סיוא טחיצ) ...ןעזייוו ךייא ךיא
 ּפָאק ן'טימ .(ךיז ןופ ּפָאירעדיילש ַא םהיא טוהט) 9 ע ק י ר

 | .(ןעביוא ןופ ןָא טמוק לאינד) !דרע רעד ןיא
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 טָא .(ןעטניה ןופ רענלָאק ן'רַאּפ ן'צרעה ןָא טּפָאח) ? א י נ ד

 ןיא רעטסניפ ןערעוו ריד טעוו ,םורָא-םענ ַא ןעבעג ריד ךיא לעוו

 ! ןערעוו סָאד לָאז טנערבראפ ,ךיד טפור עמ ,ףױרַא העג } ןעגיוא יד

 טָאה ,דנוזעג טייז .(ןעלשופ וצ) .ףךיא הענ ַאטַא . ץ ר ע ה
 ! דירַאי ןעטוג ַא

 רעד ןיא ּפָאק ן'טימ .(ןעטייוו רעד ןופ ן'צרעה וצ)  ע שי פ
 } סנעווקירוצ רעדָא וצניהַא רעדָא ,סופ ַא סיוא ריד ףערב 1 דרע

 | | .(ּפָא ץרעה)

 .ךעלעקמוק עכולמע ןוא דלעג שוט ן'םווא םווא טגעל) ? א י נ ד

 םעד ןופ גיסָאד יוזַא ןייז טינ טפרַאד רהיא .(ןע'לשופ וצ טדער

 יו יוזא טקנוּפ ,תושממ א ןעבָאה רעטרעוו ענייז ,ץל םענ'ענושמ
 יד םיִורַא טמענ ,לעטסעקישיט סָאד ףווא טנעפע) .טליב טנוח רעד

 .(רעכיב

 ַא יז יב ?השעמ ַא טהעטשראפ רחיא ,ןיינ .? ע ש י פ

 -רעמ ןיא עמ ?ןעשטנעמ א ןופ הטרעוו ַא ןעד טָאה "שטנעמ ,
 .בוט"םוי ןייק ןופ ,תבש ןייק ןופ טשינ טסייוו עמ .ייז וצ טפיוס

 ,ךיז טכַאמ רעמַאט ןוא .דניק ןייק ,בייוו ןייק ןַא טשינ טקוק עמ

 -- ןהעג וצ טמוק עמ ,לבוי ַא ןיא לָאמ ןייא סורַא ךיז טפַאח עמ

 ,לעבמיצ ן'םיוא ןעזמערב ,ןַאטַאלרַאש םעד טָא ,םהיא ןעמ טפערט

 ...ןרעדנואוו זייב ןייז ףיוא ןעקוק ןוא ,סעצעלעט יד .ןעהעטש ייז ןוא

 ףיוא טפרַאװ ןוא דלעג טלהעצ) !ןעטיײקשירַאנ .? אי נ ד

 | - ..{ןעטיײקשירַאנ .(ךעלדנווב

 .- {ןייֿלַא רהיא ןיוש טגָאז ,ונ .(ן'לאינד וצ) .? ע ק י ר

 ,ןעטייקשירַאנ סָאד ןיא ךייא ייב .(ן'לאונד וצ) 7 ע ש י פ
 ייב ןייז יקַאט געמ עמ { סָארדראפ ַא טימ גיטהעוו ַא זיא רימ ייב ןוא

 שטנעמ א ןוא ,ךָאד ןעמ ןיא שטנעמ ַא רעבָא ,"שטנעמ , ַא םענעי

 .(זעצרַאה ןיא ךיז טגָאלש) !{עיציבמַא ןייֵַא טימ לַאג ַא טָאה
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 "מא ;(רעלדנווב ףיוא טפרַאװ) ? עיציבמַא רעסָאװ .9 אי נד

 יועשטנעמ. ַא ַא וצ טמוק יו ! םעיציִבמַא טימ שטנעמ א ,..! עיציב
 ? סעיציבמַא

 "מא ,יקאט ולא רהיא ןיוש טנַאז ,(1"לאונד וצ ? ע ק י ר
 !רָאג עיציב

 ױו רהעמ טינ יקַאט ןיא עמ !עיציבמַא יאדא .? עשיפ

 ! המשנ ַא ךיוא רעבָא טָאה "שטנעמ, ַא ,םענעי ייב "שטנעמ, ַא
 רעמַאט ןוא ,?עזייא ןייַא יו ,טנַאּפשעגניײא ןעמ זיא דָא עצנַאג ַא
 עמ זַא ,העש עבלַאה ַא נאטשרענַאד ַא ןיא לָאמ ןייא ךיז טכַאמ

 ,בייוו ן'טימ יצ ,דניק ן'טימ ךיז ןעהעז סױרַא לָאמַא ךדיז טּפַאח
 טלעקיוו) ...! ןעמעוו טימ טסייוו רהָאי ץרַאװש רעד ךיז ןעמ טפערט
 "עג ריד ךיא בָאה סָאד ,ַאנ .(ןעלקיר טיג ,לאש ַא רעיּפַאּפ ַא ןופ םיוא

 ...1 בנג ַא ןֹופ האיצמ ַא .לערעיירד א טסָאק ,לַאש ַא טפיוק
 -ייפ ןעבעגקעװַא סָאד לעװ ףךיא ,יוא ?יקַאט .? ע ק י ר

 רהיא טימ ןהעזעג ךיז בָאה ךיא ..טעקאנ ךדַאבענ טהעג יז ,ן'עלעג

 גינָאה ןייק זַא ,סיוא טזייוו .טונימ א ףיוא קרַאמ ןיא דאו ענעי
 זיא עמ זַא ,ןערהַאי יד וצ העוו ןוא דָא זַא ...טינ טרָאד יז טקעל

 דניק ַא ןעטלַאה ךָאנ ףרַאד עמ ןוא םענעי ייב "שטנעמ , ַא ןיילַא

 רעד וצ קירוצ ךיז טמענ) .טפיוקראפ ןזיא עמ .ןעגיוא יד רעטניה

 | .(םייברַא

 ךָאנ וד טסלַאװ ןעגעוטסעד ןופ ?טפיוקראפ .5 ע ש י פ

 ?עסיבַא רהיא טימ ןהעז ךיז ,ךייא טלהַאמ ,ןערהיפסיוא טנַאקעג

 ןיא טספאלש ֹוד ?רהיא וצ ןהעג טינ טייצ ןייק טסָאה .,רעטּפָא
 זערעטייוורעד טינ ךיז רָאט עמ .,ריד וצ ןעמוק יז ןַאק ? רעיילש

 .דניק א ןופ
 ןופ ךיז ןערעטייוורעד .רסומ רימ רע טנָאז טָא .5 ע ק י ר

 םַאדַאמ יד .רעדניק ןייק ןופ ןעסיוו טינ ליוװ םַאדַאמ יד .דניק ַא
 ,וד טסייוו סָאד .רעדניק טָאה סָאװ ,"ןעשטנעמ , ַא טנייפ טָאה
 | ?ןיינ יצ
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 זעהעזעג רעסעב טסלָאװ !טנייפ עלַא ןעכַאה ייז ,9 ע ש י פ

 טימ ןייז יז לָאז ,"ןעשטנעמ , א ראפ ןעלעטשעב ,רעהַא יז ןעבענּפָא

 5 יד

 טינ ,א ? רימ טימ "ןעשטנעמ, א רַאפ ?ָאד .5 ע קי ר
 לעוו דניק ןיימ !םלוע לש ונובר ,רָאג סָאד ךיא לָאז ןענעלרעד

 הלילח ןערעוו רהיא ןופ לָאז'ס ,ףלעוו יד טָא וצ ןעבעגקעוװוַא דיא

 ...ן'אזיל ןופ רעדָא ,ןעקשטינַאפ ןופ ןערָאװעג זיא'ס יו ,תילכת ַאזַא
 יד גידנעגעלסעווַא טינ ,רעווא ן'פווא םיִפע םהוא טגָאז ,ןַאמ םוצ)

 ,(םווברא

 !הנושמ התימ ַא !ערילח ַא ,(פָא-גנורפש ַא טוהט) לע שי פ
 סעקַאלוק יוד טימ) {ס'הנושמ התימ ןהעצכַא {ס'ערילח ןהעצעבעיז
 ןעלקיוק ךייא לָאז'ס ןוא ןעּפַאחנָא ךייא לָאז ס .(ּפערט יד ףיוא ףיורַא

 ךייא ןופ ןעביילב טינ לָאז'ס ןוא ,זייווגיצנייא ןעלקיוקסיוא ןוא

 יד ןופ ךיז טרעה סע) ...רעייא ןיא חור ַא לאז'ס ! טילפו דירש ןייק
 .("?לאונד, '!ןלאינרא :לוק-ןעוורפ ַא ּפָארַא ּפערט

 !הענ ךיא .(ףיורַא טעיירש ,רענעלק ּפָאק ַא טימ דרעוו) ? א י נ ד

 ּפָארַא !ףױרַא ןוא ּפָארַא .(ףיורַא גידנעהעג ,טייז ַא ןיא) !העג ךיא
 .(ּפָא לאינד) !ןערעװ סָאד לָאז טנערבראפ !ףױרַא ןוא

 יד םווא ךיז טכוילג) ..,{ ענעגייא סָאד םודעמוא .? עשיפ

 טיירש עמ .ןיוש רימ ןעמ טכוז טרָאד .(ןהעג ךיז טביולק ,רענייב

 ןעלשיפ "!לעשיפ !לעשיפ, :ןעטייז עלַא ןופ "!לעשיפ, : ןיוש

 ןעטסולג יױזַא ייז ךיז ?לָאז'ס {םלוע לש ונבר ,ּפָאק ןיא ייז ךיז לָאז
 ןופ ןהענוצקעווא ךיז טפולג רימ יו ,טלעוו רעד ףיוא ןעבעל וצ

 טמוק עמ זַא ,טָאה עמ סאו סנעגינעגראפ עסיורג יד שטָאח ,ןענַאד

 ייב "ןעשטנעמ, ןיא ןעמ זַא ,אלימ |{ךָא-דָא-ךִא .(טצפיז) ...רעהַא

 זַאפ ןעסירענּפָא ? טפיוקראפ ןייז ױזַא יקַאט ןעמ ףרַאד ,םענעי

 א !עפ ...רעדירב ןופ רעטסעווש ,רעדניק ןופ עמַאמ ,בייוו ןופ
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 טויב !?עדיימ ,וד טסרעה .(ן'עקשטעווער וצ) !טלעוו ענרוקסַאּפ
 ראה הנותח לָאמַא ךָאד טפעוו וד ?אמתפמ עווָאיַאקַאּפ עיינ ַא ַאד
 "שטנעמ, א הנותח רעד דָאנ ןייז טסלָאז ,ןעטיה ךיד לָאז טָאג ?ןעב

 וצ) ,ןיילַא יבַא -- טיורב לעקיטש ַא גָאט ןעטירד םעד ! םענעי ייב
 ןופ רהעמ עלעסיבַא ,השקשינ .ןייז טסגעמ ?וד ןוא ,(ןע'לקיר

 יד טהערדעגפיורַא טָאה סָאװ ,טנַאקיזומ םעד טימ ןעטייוו רעד

 .(ּפָא לעשיפ) !ןעטוג ַא ...סטכער סיפע יו ,ףױרַא סעצנָאװ
 ףיא לעוװ טָא .(ךיז טכַאלעצ ,עלייוו ַא ךָאנ םהיא טקוק) .5 ע קי ר

 ! ַאח-ַאחיַאח ,שדקמה תיב ןברוח ףיוא ןענַאלק ןעצעזקעװַא ןהעג ךימ
 ?רהיא טכַאל סָאװ ,(טשַאררעביא עק ש טעווע ר

 ? ןענייוו ךיא לָאז סָאװ .5 ע ק י ר
 ָ?ןַאמ רעייא ,טכערעג טינ ועד יא רע .ע קש טעווער
 ? טכערעגמוא זיא רע זַא ,ןעד טגָאז רעו .5 ע ק י ד
 ? םירוסי ןַא םהיא רהיא טוהט עשז יאמל .עקש טעווע ר

 ךיא ןיב סָאװ ?םהיא ךיא והט סָאװ ?םהיא ףיא .?עקיר
 .רעהירפ ?ןעשטנעמ עטפיוקראפ עדייב ןענעז ריס זַא ,גידלוש

 .םענעי ייב "שטנעמ , ַא ןערהָאי עֶלַא ןעוועג ךיא ןיב ,זייוװלעדיימ

 זיא'ס ,ןהעזעג ,םהיא ראפ טָאהעג הנותה ,ןדנ זעביולקעג ,ןעביולקעג

 דיא ןוא ,"שטנעמ, ַא םענעי ייב ןייז טעװ רע ,טינ תילכת ןייק

 ךימ דיא בָאה ,טנעה עטגעלענפיונעצ טימ הצירּפ ַא יו ןעציז לעוו

 -רעטנוא זיא עלעגייפ ןיימ זַא ןוא ,"ןעשטנעמ, ַא רַאפ טלעטשעג

 - ..ןעשטנעמ, ַא ראפ טלעטשאב דיוא יז דיא בָאה ,ןעסכַאװעג

 ?"ןעשטנעמ, ַא רַאפ .ע קש ט עוו ע ר

 ןוא ,"ןעשטנעמ, ןענעז רימ ."ןעשטנעמ, ַא רַאפ .5 ע קי ר

 ,רעדניקיסדניק ערעזנוא ןוא ,"ןעשטנעמ? ןענעז רעדניק ערעזנוא

 ,טָאג ןופ טרעשַאב ױזַא ןיוש ."ןעשטנעמ , ןייז ךיוא ןעלעוו ,םינפא

 .."ןעשטנעמ, ןייז ןעֿכָאז רימ

 -נעמ , ןייז ןעלַאז רימ ,טָאג ןופ טרעשַאב .עק ש טעווע ר

 | -  ?"ןעשט
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 טא .יקַאט ןיילא וד טָא ,לשמל ,םענ .אי ,ונ .? ע קי ר
 עכילטע ןעבילקנָא טסעוו ,םענעי ייב "שטנעמ , ַא טציא וד טזיב
 -נעמ , א ראפ ךיוא ןעבָאה הנותח אמתסמ וד טסעוו ,דעלברעק
 | ? "ןעשט

 ?רהיא טנַאז ןע מס עוו רַאפ .עקש טעווע ר

 ."ןעשטנעמ, א רַאפ .? ע קי ר

 ? הנותח שטנעמ ַא טָאה ןעד ןעמעוו רַאפ .עקש טעווע ר
 ? ןעשטנעמ ןייק ראפ טינ

 סָאד ןיא !ןעדיא ,יוא .(דנעה יד טימ קסעלפ ַא) ? ע ק י ר
 סע) !גידנעכַאל ךיוב ַא ןהִא ןעביילב ןָאק עמ -- שירַאנ לעדיימ
 .(םושובלמ קַאּפ ַא טימ ץרעה ּפערט וד ןופ ןָא טמוק

 |פָארַא רעד ,ףױרַא רעד {ףױרַא רעד ,ּפָארַא רעד . ץ ר ע ה

 ףיז טָאה לאינד !קעטַאשטעּפ ַא רהיא ןופ טּפַאחענ סע בָאה ךיא
 ןופ ךָאנרעד ,םהיא ןופ רעהירפ !רהיא ןופ טרַָאנעג טשינ די
 טמענ) !ּפַארַא רעד ,ףיורא רעד !ףיורא רעד ,ּפַארַא רעד ,,,רהיא
 ףיורַא ,(טלעטשרעב ןוא לעטשרעב ן'פווא טעווּפש ,םושובלמ וד ןצ ךיז

 !ףיױרַא ןוא ּפָארַא {ּפַארַא ןוא

 ! תחדק ַא יו טנייה ייז טימ סָאד טעיַאק סָאװ .5 ע קי ר

 | פָארַא ןוא ףיורַא--חור רעד ייז טסייוו ,(טלעטשרעב) ץ ר ע ה
 סיקצעװַאקַארק יד ,טסעג ףיוא ךיז טכיר עמ !ףױרַא ןוא ּפָארַא
 |ּפַארַא ןוא ףיורַא ,רעטכָאט רעד טימס עמַאמ יד ,ןייז דלַאב זעפרַאד
 טצופעגפיוא ךיז טָאה שטיוועיעסיַאמ ןַאטַאנ !הףױרַא ןוא ּפָארַא
 ןוא ףיורא .ךודש א ןייז טעוו'ס זַא ,חרבס ַא זיא'ס .דיומ ַא יו
 *עג טזיב ,ינשירַאב .(ן"עקטטעוועד וצ) !ףױרַא ןוא ּפָארַא }ּפָארַא
 עט'תנתוחמ ַא יװ ,ריס ֹוד טסציז סיּפע ?טיײברַא ןהֶא ןעבילב
 יד ןעצוּפ רימ ףלעה ,עניימ המשנ ? הנותח רעדמערפ ַא ףיוא
 םאדאמ רעזנוא .(לעטשרעב סָאד רחוא טיג) {עלעצעק ,םישונלמ
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 רַאפ זיא ,יז טנָאז ,זןעציז .הצירּפ א יו ,טציז עמ זַא ,טנייפ טָאה

 ."קעב .(לעקעב ןיא פינק ַא וז טוהט רע) .דנוזענמוא "ןעשטנעמ , ַא
 ! סעקשעּפמַאּפ יד יװ ,ךעל

 !דמושמ וד ,סַאזַא ,(דנעה יד רעבוא םחיא טינ) 9 ע ק י ר
 .אזיל םהיא זיא'ס ,טניימ

 רעדייא ,זייווכעלסיב זענהעוועגנייא יז ףראד עמ , ץ ר ע ה
 שטיוועיעסיַאמ ןַאטַאנ רעזנוא רעדייא ןוא ףיורא ןעמוק טעוװ יז
 ַא !עקשטינַאפ טהענ ןֵא !טַאש ..ןענעקעב רהיא טימ ךיז טעוו

 - ַא פ ןַא טמוק סע) !ןעוויוא םעד טפרַאוװעצ ,?עקיר .,,! טסַאג
 טלַאפ ,עטברַאפעגנָא ןייֵא ,עטצופעגסיוא ןייַא ,ןעסיורד ןופ ע קש ט ונ

 ,(ולַאה ן'פיוא ן'עלקיר

 !םַאדַאמ ,רושז אב ,.עק ש טינַאֿפ

 !עקשטינַאפ ! הצירּפ עצנַאג ַא -- קוק ַא רָאנ והט .?ע קי ר
 ךיז טַאהעג ארומ טייצ עצנַאנ יד ?טינ דיד ןעמ טהעז סָאװ רַאפ

 ?וד טסכַאמ סָאװ ? דניצַא וד טזיכ וואו ? ןעזייוועב

 !ןמה ינב תרשע יד יו ,ּפַאלק ןייא ןיא ,רָאנ העז . ץ ר ע ה
 טגָארט ,דנַאה יד רהיא טיג) .םעהטַא םעד ןעּפַאחרעביא רהיא טזַאל
 .(לעקנעב ַא רעטנוא רהיא

 טגווגרעפ) !עיסַאמ ,יסרעמ .(ן'צרעה וצ) ע קש טינַא פ

 ,(םהיא וצ ךיז

 ?שיזיוצנַארפ ףיוא ןיוש טסדער וד . / ר ע ה
 ףיא דער ךַארּפש רעדנַא ןייק !אחיַאחיַאח .עקש טינאפ

 -עקסעק ,ירּפ ואוו עשז ,רושז ןָאב .שיזיוצנַארפ ץוח א ,דניצַא טינ

 ?ַאה --- עיסַאמ ןַאשזרַא'?ל רַאואוועדַא זָאשקלעק ,ַאָאמ ײנַאד עס

 רימ ףיוא טקוק רחיא ...?טגָאזעג ָאד בָאה ךיא סָאװ ןענַאטשרעּפ

 סָאװ עקשטינַאפ יד טינ ןיוש זיא'ס {עטָאלב ?ךיז טרעדנואוו ןוא

 "שטנעמ , ןייק טשינ רחעמ ןיוש זיא עקשטינַאפ ! עדנַאטַא ,,.!לָאמַא
60 

 !ַאילַאַאװ ...! "שטנעמ., ַא ךיז רַאפ ןילַא רימ ןיב דיא ! םענעי ייב
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 .(ן'עקשטעווער וצ) :ַאחיַאחיַאה .(ינעשעק ֹוד רעביא ץעז ַא טוהט)
 ?וד טזיב רעוו ?ןעגיוא ענעפָא טימ רימ ףיוא ױזַא וד טסקוק סָאװ

 ךַאמ ַא ןוא ףייפ ַא טוהט) ...?ַאזיל זיא ואוו ןוא ? עוָאיאקַאּפ עיינ ַא
 ןופ רעסעב זיא רימ !ַאח-ַאח-ַאח ? ןעבירטעגכרוד ,(דנַאה רעד טימ
 ןיימ רימ בָאה ךיא ...!ירעבַאּפ טרָאשט ,ָאדָאד-טָא ןעמעלא ךייא

 ןעלופ א טימ ,רָאנַא עד לָארַאּפ ,ךיק ַא טימ רעמיצ רעיפ ,בוטש

 גנורעיצ ןוא ,רעדיילק טימ עפַאש עלופ ַא טימ ,טערג טימ ןעטסַאק

 רימ ייב ןעמ טָאה גנַאֿל טשינ טשרע ..,!קיפינַאמ עד זָאשקלעק

 רעניימ יקַאט ,ךעלגנירהיוא ענעטנַאילירב רַאּפ ַא טע'בנג'עגקעווַא
 -ַאחדַאח ,ןעגיוא ענידנענערב טימ זַאקװַאק ןופ סטקרעשט ַא ,ןתח ַא
 .(ן'עקשטעווער ףיוא טזייוו) ...!רימ ףיוא טקוק יז יװ ,רָאנ העז ...{ ַאח

 ! ףיליירפ וצ סיּפע רימ זיא יז ,(ן'צרעה וצ) ? ע ק י ר

 .לעזעלג ן'רעטנוא זיא יז זַא ,ארומ בָאה דיא .ץ ר ע ה

 ךיא !טשינ קנירט ךיא !ורװ אּפענ עס .ע קש טינ אפ
 ,עיאקסנַאּפמַאש !ןייוו קנירט ךיא ,ןעפנַארב ןייק טשינ קנירט
 "נוא טגָארמ ץרעה ,לעטעראגוס ַא סוורא עּפַאח) ...{ רָאנא עד לָארַאּפ

 ,(רעייפ רעט

 ? עקשטינַאפ ,ןתח ַא ןיוש וד טסָאה ?ױזַא .ץ ר ע ה

 "ַאפ סיוא ? עקשטינַאפ רעסָאװ {לָאשַאּפ .עקש טינַא פ
 ,ןערעציפָא עלַא !ירעבַאּפ טרָאשט ,ַאנווַאמיפעי ַאינֲַאפ } עקשטינ
 וא ,אנווָאמיפעי אינַאפ רָאנ ןעסייוו -- ןעלַארענעג ,סעקינוװַאקלַאּפ
 ןעטנעדוטס ייווצ ךיז ןעבָאה אנווַאמיפעי ַאינַאפ רַאפ ...! ַאטסַאב
 רהיא ,ןעגָאלשעג ךיוא ןעמ טָאה ךימ {רָאנָא עד לָארַאּפ ,ןענַאלשעג
 ,טקוק ,טָאנ .(ןעכייצ ןעיולב ַא טזייוו ,לעברַא יד טעשטַאקרעפ) ?טהעז
 .(שירעטסיה טכַאל) ...! ַאהדַאח-ַאח ,ירעבָאּפ סָאװ טרַאשט

 ןעוויוא םייב קעװַא יז טצעז ,דנַאה ַא רַאפ יז טמענ) ? ע קי ר

 עצנַאג יד ןעוועג וד טזיב ואוו ,דניק ,רָאנ ?העצרעד .(ךיז ןעבענ
 ?טינ ךיד ןעמ טהעז סָאװ רַאפ ? טייצ



 םכילעיםולש 145

 בַאה ךיא ? ועלהעצרעד ךיא לָאז סָאװ ,.ע קש טי אפ

 דיז טוהט ַאד סָאװ רָאנ .,,! גנידסלַא טלהעצרעדסיוא ַאד ןיוש

 -ַאח-ַאח !קסע טמענייק טשינ זיא סָאד -- (ןעצרַאה ן'פיוא טזייוו)

 ףיוא ףיורַא םווידועב) ?ךיז טרעה סָאװ ןעביוא טרָאד ןוא ...!ַאח

 ףיוא טזייוו) ...? ןעמונעגוצ יד ןוא טפַאשעגּפָא ן'אזיפ ,(פערט יד

 -נעמ; עיינ לָאמ עלַא ..וצ ןעמענ ןוא ּפִא ןעפַאש ייז .(ן'עקשטעווער

 ,"ןעשטנעמ? }ַאחיַאח-ַאה ?"ןעשטנעמ, עיינ לָאמ עּלַא ?"ןעשט

 סָאװ ? עלַא זַאנ יד טזאלעגּפָארַא רהיא טָאה סָאװ ... !ַאח-ַאחיַאח

 ריס ןיא'ס ?ַאהיַאחיַאח ,ךַאל ךיא סָאװ ?ןַא ךיס רהיא טקוק

 1 רימ יו ,טוג ױזַא ןייז ייז לאז'ס ! ַאחזַאחדַאח ...!ךיא דַאל ,טונ

 .(ּפערט יד ףיוא ףיורַא טזייוו)

 !ןמַא .ץר עת

 !רימ יו בלַאה שטָאח .עקשטינאפ

 !הבר הימש אחי ןמא .ץ ר ע ה

 טימ זעקנַארראפ וצ ייז ,ייז ךיא באה סָאד .עקש טינַאפ

 ,גָאט ןייק טינ !ַאחיַאחיַאח ,דניצַא זיא רימ סָאװ ,טייקסטוג םעד

 ,טבראפעגנַא רימת ,טצוּפעגסױא דימת  טכַאנ ןייק טינ

 ראפ זיא רעדורב ןייס ?רעדורב ןיימ ןוא !ךיליירפ דימת

 זיא'ס .ןיהואוו טינ טסייוו עמ ,קעװַא .ןענַאד ןופ קעװַא הּפרח

 -י טיל ַא ּפ ַא זיא רע .(ליטש טדער) ...טציז רע זַא ,הרבס ַא

 רע זיא טציא ,רעקניליטש ַא ןעוועג רע זיא רעהירפ .י ק סע ש ט

 ..תורצ רַאפ ,ןויזב ראפ ..יק סעש טיטיל ַא ּפ ַא ןערָאװעג

 !טַאהעג בעיל !טַאהעג בעיל לָאמַא ךימ רע טָאה ,יוא ,(עזיופ)

 .(שירעטסיה ךיז טנייוװעצ) !טַאהעג בעיכ

 .(ןעגוחורעב יז ליוו ,רחיא וצ וצ טהעג) ע קש ט עוו ע ר

 ..1 ךייא זיא סָאװ ,טגָאז ? ךייא זיא סָאװ ...טשינ טנייוו

 ערעזנוא עלַא ףיוא ףופ ַאזַא ,(ךוטראפ ןויא טנייוו) 5 ע ק י ר

 ! םיאנוש
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 ןופ טקעװַא !טסעװַא .(ן'עקשמעוער וצ)) עק ש טינַאּפ
 טנאק רהיא ...!עגילייה ַא טזיב וד !ןַא טשינ ךימ רהיר !רימ
 ...טגָאז ןתח ןיימ יו !ַאחיַאחדַאה ,רימ ןופ ןעמעננַא עלַא ךָאנ דיז
 -אחדַאח ,ךעלרעיל רע טביירש ,רעטכיד ַא ,טעֶאּפ ַא ןתח ַא בָאה ךיא
 !ַאה

 ! טָאה יז םינתח ?עיפיוו .ץ ר ע ה
 וד א ?וד טסגָאז ,םינתח לעיפיו .עק ש טינַא פ

 יע ..?ימַא רעש ןַאמ ,רימ וצ לָאמַא טנע'כדש'עג טינ ךיז טסָאה
 ,סלַאװ ַא רימ טימ םוק ,סעצנַאװ עטהערדעגסיוא יד טימ ַאשזָאר יט
 ךיז טזייועב ּפערט יד ףיוא .ןעצנַאט ן'צרעה טּפַאח) !עלּפ ואוו ?יס
 ,םערט יד ףיוא עלייוו א טהעטש דלָאג םאדַאמ ,.לא!גד םעדכָאנ ,דלָאג םַאדַאמ
 .(ן'עקשטינאפ טנעקרעד ,ןייא ךיז טקוק

 ?סָאד זיא סאו ,(טגערעגפווא קרַאטש) ד 2 ָא ג ם ד ַא מ
 ???ןעביולרע ךיז ןעלַאז "ןעשטנעמ , עניימ ? :ךיק ןיא רימ ייב
 טפַאשענּפָא רימ ןעלָאז גאט ןעניטנייה ,לאינד 77 77: ַאזַא טימ
 !! "זעשטנעמ. עַלַא ? טסרעה ֹוד {"ןעשטנעמ , עלַא ןערעוו

 עלַא ."ןעשטנעמ. עֶלַא .(ןעוורד ןיא ןעגוובעגנויא) ? אי נ ד
 ..{"ןעשטנעמ?

 עלַא ןעביירטכרוד .(סַאדַאמ רעד וצ ףיורַא) עק ש טינַאֿפ
 "זעשטנעמ , ןוא ןעמענוצ "ןעשטנעמ , גנירג זיא ךייא ? "ןעשטנעמ,
 ! םַאדַאמ רעש ַאמ ,"ןעשטנעמ, טימ ךיז טפראוו רהיא ! ןעפַאשּפָא
 טכַאמ) !{ריזעלּפ קעװַא רַאֵאװערַא ,ריס רעביא זיא'ס ביוא
 -עסיאמ ןַאטַאנ טישכת ןעכילרהע רעייא טסירג .(ןעסקינק ַא רהיא
 זוא ...| םהיא טימ ןענעגעגעב לָאמַא ךָאנ ךיז ןעלעוו רימ ,שטיוועי
 םורָאװ ,םַאדַאמ ,"ןעשטנעמ,} טימ ױזַא טינ רָאנ ךיז טפראוו רהיא
 ..!ירעבַאּפ סָאװ טרָאשט ,ןעשטנעמ ףךיוא ןענעז "ןעשטנעמ,

 סָאװ !לאינד .(סיפ וד טימ טעפט) ד לָא ג ם ַא ד ַא מ
 ייז ףראו ! סױרַא יז ףרַאװ ? םלוג רענעמהעל א יו ,וד טסחעטש
 ! ןייֵרַא דרע רעד ןיא ! "ןעשטנעמ, עלַא ! ןעמעלַא } סױרַא ןעמעלַא
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 ןופ ?ת ַא רימ טכַאמ רהיא ."ןעשטנעמ , יד ןיירַא דרע רעד ןיא
 - י-.:1}בוטש ןיימ רימ טנידוקסַאּפראפ רהיא !בוטש ןיימ

 -סעקשיט ןופ דלעג סָאד סיורַא טּפַאה ,שימ םוצ ּפָארַא) 9 אי נ ד

 םַאדַאמ רעד ףרָאװ א סָאד טוהט ,ךעלכיב יד טימ ןערעוּפאּפ וד טימ לעט

 -ווא ןופ ךיז טלעיּפשרעפ ,ןעלסילש לעטניב ן'טימ םעניואניא סופ יד וצ

 לָאז טנערברַאפ ,ןעניוושעג ךיא בָאה גונעג !גונעג .(ּפָארַא ויב ןעב

 ןופ לת ַא ייז טכַאמ רהיא .(ךיוה ןעטסנעיד יד וצ) !ןערעוו סָאד
 ,"ןעשטנעמ , ,רימ !בוטש יד ייז טגידוקסַאּפרַאפ רהיא ! בוטש רעייז

 טמוק !טמוק ! ןַא ךיז טוהט ..,! בוטש רעייז ייז ןענידוקסַאּפראפ
 ?רימ ןענעז רעוו !ןייז טינ ַאד ןערָאט רימ { ןענַאד ןופ קעוװַא

 -רַאנ ןענעז רימ !רעגרע ןופ רעגרע ןענעז ריס ? רימ ןענעז סָאװ

 !"ןעשטנעמ, ןענעז רימ !סָאװ טסייוו חור רעד ןענעז רימ !טינ

 טעיירש ,ןעסָאגעגנָא ןעגווא יד ,ךיז רעסיוא) !רימ ןענעז "ןעשטנעמ,

 | .-.ןעשטנעמ !ןעשטנעמ .(ךיוה

 .( ג ג ַא ה ר ָא 9)



 "סקלָאפ ַא .םניוועג עסיורג סָאד

 ןעטקַא רעיפ ןיא לעיּפש

 עה

 ,1916 רהָאי ןיא ןעבירשעג





 :ןענױשרַאּפ יד

 שגעמ ַא ,רעדינש ןב רעדונשַא .רעקַארַאס עלעמיש
 ,הנוגנ לוק ַא טיס ,ןערהַאי עלעטימ וד ןוא

 .ענידיא עװַאקישט ַא .בייו ןיז .ינע סדיטע

 .ןיושרַאּפ ַא לעדוומ ַא ,לערעטכעמ רעיז ,עקלייב

 .יִא סא ק ?ע ט ַאמ

 .וִאבלאפ ?עּפַָאק

 .ןייפ (רשא בר) שטיווַָאנַאמ ַאלָא ס ראק סא

 .עניסיל א טימ ןוא לעכייב ַא טימ ,טַארקָאטסירַא ןויא ,דיגנ ַא דיא ַא

 .ןייפ שדלַאנ) אנווַאריסידַאלוו אדורטרעג

 .זָארג יװ ןירג .םַאדַאמ ןייז

 "נהוז רעייז .ןייפ שטיווָארַאקסָא ןַאמַאלַא ס

 ,גנוי רענעש ַא ,לעד

 ,םירוחב עקפעשט ,ןעגנוירעדוונש )

 ,שינעהעזרעפ ַא רוחב ַא ,סנייפ יד ויב קישטזַאקירּפַא .ןוט75 ַאק

 .שילעּפַאק ַא טימ ןברש רענרעדָאמ ַא .קיש טייווַאל ַא ס

 .קנַאב א ןופ רָאטקעריד ַא .רעל?ָאטנעדלַאג
 .לעגניצ ַא טימ שטנעמ ַא .רעטלַאהבוב ַא .בראפלע סיה

 םומ שנעמ ַא ,טנַאקוזומ רענעזעוהעג ַא ,קו ש ט ר ַא ד גיֹוו

 .ןעקנַאדעג

 .רבה ַא רענייז .רעכאמקירַאּפ רענעזעועג ַא .קיש ט ני בור

 טפיוקרעפ סָאװ ענידיא ַא עק ש טינטימ יד ?ירעּפ
 .להימ ַא וװ טלהַאמ ןוא ?העמ

 ַא טצוא ,תרשמ רענעזעועג ַא .ייק אל רעד ?עדנעמ

 ,"ווקָאל,

 ,הבקנ עטסירָאנָאה ַא ,לעדיימבוטש ַא .דיומס יד ד 3 כוי



 ןופ םיאבג ,קישטשיילאק אב ַא ,בצק א
 ןוא ,ןעמ ַאד ןוא ןעררע ה ,הרות דומל ת
 .רעבייוו ןוא ןעדיא טא?ג

 .םייח רעטלַא רעד ןיא טדָאטש עשידיא ַא -- ט ר ַא
 .המחלמ רעד רַאפ -- ט וי! צי
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 .טקַא רע טש רע

 ַא .טרולבעמ דנַאטשוצ ןעש'הכאלמ-לעב ןיא ,רדח סיורג ַא

 -וורג ַא ,הרותסי-טינש ןעפרָאװעגנָא שיט ן'פווא .שיט רעגנַאל

 ,ןעגנוי עדייב ןעציז שיט ם'ייב .לעדיוררק ַא םימ רעש עט

 -רעפ ,ןָאבלאפ לעּפָאק ןוא יא סאק לעטַָאמ

 טהעטש רעטסנעפ ם'ייב .ןעצפיז ןוא טייברַא רעד ןיא טפעיט

 ,םיורַא ןעסיורד ןיא ענייא :ןעריט ויווצ .ןישַאמ-הוינ ַא

 .וצ ךיק רעד וצ ערעדנא יוד

 ,וד טפצפיז סָאװ {ּפעק עש'יונ ףױוא ,יִאסַאק ?עטאפ

 ? לעַּפָאק

 וד ?ל?עטָאמ ,וד טסצפיז סָאװו .ןז ָא ב א פ ? ע פ ַא ק

 | ? טסנעמ

 ,סייוו ףיא זא ,ןעטעוו ךיז ריִמָאֿל .יִא ס א ק ?ע ט ַא מ

 ,טסצפיז וד סָאװ

 טסנערפ סָאװ טנייה ,טסייװ וד זַא .זַאבלאפ ?עּפַאק

 .(עזיּפ ?וד

 ועבענ רימ טסעוװ וד זַא !לעּפָאק .יִא סא ק ?עטָאמ
 ריד ךיא לעװ ,ןעלהעצרעד טינ םענייק טסעוו וד זַא ,טרָאװ סָאד

  .ןענַאז סיּפע

 וד טסָאה טָא ,(דנַאה וד םהיא טיג) זָא ב5 א פ ?עפ ַא ק
 ,דנַאה ןיימ

 ןענַאװ זיב !לעּפָאק ,(םורא ךיז טקוק) יִאסאק לעטַאמ
 ָל סעידעמַאק סאװױצ ? שינעטלעהעב ןיא ןעלעיּפש דיז רימ ןעלעוו

 -- לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ ןייא ,..ןעסעומשכרוד ּךיז ןעלָאז רימ טייצ
 רימ .טשינרַאנ טימ טשינרַאנ ? ןע'לעוּפ טימרעד רימ ןעלעוו סאו

 !קעװַא זנוא טמענ חור רעד זַא ,לעדיימ ןייא בעיל ןעבָאה עדייב
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 מָארַא טזָאל) ?ןעקלייב טסניימ וד . ז ַא ב 9 ַא 5 ע ּפ ַא ק
 .(ןעגווא וד

 ! םינּפ רעגיטכיל ,לכש ןייד רַאפ רימ .יִא סאק ?עטַָאמ
 ,ךיז טהעטשרעפ ?רעטכַאט ס'בר םעד -- ךדיא ןיימ ןעד ןעמעוו

 ,לערעטכעט ס'תיבה-לעב רעזנוא רָאנ ,ערעדנַא זייק טינ ןיימ ךיא זַא
 ...וד רעדָא ,דיא רעדַא :דשפנ-הממ ּךָאד זיא ...יא ןיימ ןעקלייב
 יו ...ןעבָאה הנותה טינ ?עריימ ןייא רַאפ ךָאד רימ ןענַאק עדייב

 ? לעּפָאק ,וד טסניימ
 ,ןיינ זַא ,ןיימ ךיא .זָא בל אפ לע ּפַא ק
 א רַאפ סָאװ ,רהָאי ַאזַא רימ ףיוא .י ַא סַא ק ? ע טָא מ

 6נעװ םעד ,בעיל טָאה יז ,סָאד טסייה ,ןעמעוו !טזיב וד םכח קיטש

 : ? רַאלק םָאד זיא .,.ןעמענ יז

 ,גַאט רעד יו ,רָאלק .ןַא ב5 אפ ?עּפ ַא ק
 .נולק טזיב ,רימ וד טסלָאז ןעבעל .י ַא ס ַא ק  ע ט ַא מ

 רעמַאט ,עצדרעפס לעּפָאק ,רעבָא ןעמ טוהט עשז סָאװ !טלעוו יד יו

 ? בעיל דיילג ןעדיינ זנוא יז טָאה

 40 טלָאמעד ןעמ טוהט סאו ,אידונ .זָא ב 5 א פ 5 עּפ ַא ק
 טלָאמעד ! בעיל ךיד ךיא בָאה ױזַא טָא .יִאסאק ?עטָאמ

 .הצע ןייא רונ ַאד זיא
 ?לעטַאמ ,הצע ןייא רַאפ סָאװ ,ונייהד .ןאבלאפ ?עּפַאק

 .ךעלּפינק זעהיצ ,?רוג ןעפרַאװ ן'רימ .יִאסאק ?עטַאמ

 רעד ןייז טעוװ רעד -- לעּפינק סָאד ןעהיצסױרַא טעוו'ס רעוװ ןוא

 .(ּפָאק ן'טימ טלעקַאש לעּפָאק) ?טייקעצ סע וד טסָאה ...רעכילקילג

 רימ סָאװ זַא ,ףכ-תעיקת זעבעג עדייב דיז רימ ןעפרַאד ,ױזַא ביוא

 דנַאה עדייב ןחעג ןעפרַאד רימ זַא ןוא ,גילייה זיא טכַאמענּפָא ןעבָאה

 -נעוונא זוא טיוו ַא ןיא ערעדנַא סָאד סנייא ןעפלעה דיז ,דנאה ייב

 לָאז יז ,טסייח סָאד ...ערעזנוא ןייז לָאז עקלייב זַא ,ןעלטימ עלַא ןעד

 ייד רונ רימ בעג ?טכַאמעג סָאד זיא !ענייד רעדא עניימ ןייז

 ,םָאל ,עדרַאמ יד רעהַא.בעג .(דנַאח יד םּווא םהיא טחיצ לעּפָאק) } רי
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 ןעכיוה ןעטעפ ַא טימ ךיז ןעשוקעצ ייז) { ןוהט שוק ַא שטָאח ךיד ךיא
 ןָאטמוק םע ןוא ריהט-ןעסיורד יד ךיז טנעפע סע .שוק ןעגידעקצַאמס

 -עמ סָאד קעװַא טגעל יז .טערג-סייוו ,חרוחס לעקעּפ ַא טימ ע ק לי י ב

 טיירג ,רָאה וד טכער-וצ טכַאמ ,עלעטיה סָאד סיוא טוהט ,שיט ן'פיוא לעק

 ,(ןושַאמ רעד וצ ןעצעז ךיזי

 טציז סָאװ !ןַאבלַאפ לעּפָאק !יַאסַאק לעטַאמ .ע קליי ב
 ?ֿפעלעּפ סָאד טינ רהיא טמענעצ סָאװ רַאֿפ ? םינתח יד יו ,רהיא

 .(ךיז טכַאלעצ עקלווב ,לעקעפ םוצ ףרַאוװ א ךיז ןעוהט ןעגנוו עדייב)

 ועבָאה רימ !עקלייב .(ןעקלייב וצ) יִא ס ַא ק ?ע ט א מ
 .ךַאז ַא ןענערפ סיּפע טלָאװעג דייא

 .ןענערפ דַאז ַא סיּפע ,ָאי .(טצפיז) ןָא בל ַא פ ?עּפ ַא ק
 ?ךַאז ַא רעדנוזעב רעדעי יצ ?ךדַאז ןייא עדיײב .עק לייב
 ףיז רעהעג סע רָאנ ,דַאז ןייא יאס .יִאסאק ?עטָאמ

 ..ןעדייב זנוא ןופ ...רעדנוזעב ןעדעי טימ ןַא

 ...םע טסייה ,ןעדייב זנוא ןופ יקַאט .ןַאבלאפ ?עּפָאק

 !ַאט-ַאטיַאט-אט-ַארט .(ןערעיוא יד ךיז טלעטשרעפ) ע ק ליי ב
 ..ןלָאמַא טימ עדייב ןעדער ט'רהיא זַא

 .ןעדער ?'כיא -- ךימ זָאל .(ןעלּפָאק וצ) יִא ס אק לע טָאמ
 ! דער ,וד דער .(ןעלטָאמ וצ) ן ַא ב לַא פ ? ע ּפ ַא ק
 ...? רהיא טסייוו סָאװ !עקלייב ,וא .יִא סאק ?עטָאמ

 ,..{ גנַאל ןופ ןיוש דיז ןעביולק ריש

 ..!ןערהָאיארַאפ ןופ ךָאנ .(טצפיז) ן ַא ב 7 ַא פ ? ע פ ַא ק

 !רעביא טינ עשז גָאלש .(ןעלּפַאק וצ) יִא סַאק לע ט ָאמ

 ...וד רעדָא ,ךיא רעדָא -- דשפנ הממ

 רעוו !דער ,דער ,ונ ,(ןעלטָאמ וצ) ן ַא ב 7 א פ ? ע פ ַא ק
 ?טינ דיד טזָאל

 טלַאװעג רימ ןעבָאה .(ןעקלייב וצ) יַא ס ַא ק 5 עט ַא מ
 ,..ןעטַאט ן'טימ ןוחט סעומש א רעהירפ

 ...סע טסייה ,תיבחזילעב ז'טימ .ןָא ב 7 א פ ? ע ּפ ַא ק
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 ךָאנרעד .(ויוב ןעלּפַאק ףיוא טקוק) יא ס א ק ? ע טא מ
 רעהירפ וצ ףיוא :טינ גיוט'ס ,ןיינ --- טכַארטעב ךיז רימ ןעבָאה

 | / ..ךייא טימ ןערעררעביא רימ ןעפרַאד
 רעוו ,טינ ךָאד ןעסייוו רימ םוראוו .זַא ב7ַאפ ?עּפָאק

 | ...ןעדייב זנוא ןופ
 וד טסּפַאח עשז סָאװ .(ןעלּפָאק וצ) יא סַא ק ? ע ט ַא מ

 | ? ליומ ם'נופ רימ ייב

 ןעפרַאװ רָאנ ריִמָאל ? סָאװ רהיא טסייו {ַאש .עק לייב
 טעוו'ס רעוו .(לעכיטיזָאנ ןיא לעּפינק ַא טכַאמ) .ךעלּפינק ןעהיצ ,?רוג

 .ןעדער טעוװ רעד ,לעּפינק סָאד ןעהיצסיורַא

 ,עקלייב ,רחיא טלָאז ןעבעל !ױא .יִא סַאק ?ע טָאמ

 ןעשיווצ טדערעגּפָא סָאװירַאנ יקַאט ןעבָאה רימ !ערעייט המשנ
 ...ךעלּפינק ןעהיצ ןעלָאז רימ זַא ,עדייב זנוא

 -נַא ןייא ףיוא -- ןעדער ףיוא טינ .ןָא ב7 א פ ?עּפ ַא ק

 ...דַאז רעד
 ?ךַאז רעסָאװ ףיא .ע ק לייב

 ...רהיא זַא ..,רימ זַא .ןַא בל ַא פ ?עּפָא ק

 טהיא טמירק) !ןושל ַא לעסיב ַא .יָא סַאק ? ע ט א מ

 ..ךיא לעװ טָא ...{ רהיא זַא ...רימ זַא .(רעביא

 {נָאז ,וד נאז ,ונ ,זָא ב לַא פ ? ע ּפ ַא ק
 ;טכַאטענּפָא זנוא ייב ןעבילבעג זיא .יִא סַאק ?עטאמ

 רעוו ,ןיימ ךיא ,ןעמעוו ,טסייה סָאד ,רעוו טינ ןעסייוו רימ יו ױזַא
  טעוו'ס רעוו ,?רונ זעפראוו רעהירפ וצ ףיוא רימ ןעלָאז ...ןעמעוו

 טלָאז םעד ,ףךיא ןיימ ...ךייא זָאל רעד ,?עּפינק סָאד ןעהיצסורַא

 !ועדער טינ טזַאל רע זַא -- ופט ..,רהיא

 ףיהט-ןעפיורד יד ךיז טנעפע סע) !{ַאחיַאחיַאח .ע ק יי ב
 ,קעשָאק ןעסיורג א טימ וי 'נ עמ י ו ט ע ןיירַא ךיז טעשטַאק סע ןוא

 ַא ךיז ןעוהט ןעגנוי יד .קרַאמ ם'נופ סנורג םינומה לכ טימ ןעדָאלעגנָא

 .(ןישַאמ רעד וצ -- עקלייב .טויברַא רעד וצ ףרָאוװ
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 םוצ ךיז טמענ) ?ָאטינ ךָאנ עטַאט רעד .ינ ע מיי ס ע
 לָאז -- ?עבָאנק ףיוא ןערָאװעג תורקי ַא .(םווא םהוא טגודעל ,קעשַאק

 ,לעולאוו זיא סעלעביצ סָאװ ,שטָאח קילג ?עקיטש ַא ! ןעטיה טָאג
 רעד ,רע ןיא טָא !ל?עבאנק אקוד -- רע טנַאז ,םהיא טימ דער ןוא
 עלע מ יש ןַא טמוק סע) {ן'חישמ ןענַאמרעד לָאז עמ ,רעבעגטיורב
 טימ ןוא מָאק ן'פיוא טעקשַאק ןעסיורג םעגדָאמ ַא טומ ר ע ק ַא ר ַא ס
 רע טפרַאוו ןיירא טמוק רע יוװ .עטָאּפַאק רענעסּפיר רעלעג רעטלַא ןווא
 -תילמ ןופ הציצ ַא ןוא ,לעברַא עסייוו יד טימ טביולב ,עטָאּפאק וד ּפָארא
 ,םעלישז ַא ןופ עלָאר ַא טלעיפש סָאװ ,לעבייל ַא ןופ סיורַא טקוק ןטק
 ךרָאב ןיא .ץַאל רעטכער רעד ןיא ןעלדָאנ טימ ןוא סינעשעק עסוורג טימ
 עגנַאל ַא םהוא ווב טגנעה זלַאה ן'רעביא .םידָאפ רעסייוו ַא ךיז טהעז
 ן'פיוא ,ןעלירב רָאּפ ַא ןָא רע טוהט זָאנ רעד םיוא ,סָאמ-רעטעמיטנַאס

 עטכידעג יד ןופ סיורא םיוק יז טהעז עמ סָאװ ,עקלעמרַאי ַא -- ּפָאק
 ײוורק ן'טימ רעהירפ טלהָאמ ,רעש רעד וצ ךוילג ךיז טמענ רע ןוא ,רָאה
 .(שיט ן'פיוא טיירג טגיל סָאװ ,עירעטַאמ רעצרַאװש רעד ףיוא לעד

 רעד רעטנוא רע טגניז ,גידנעדוינש) ר ע ק ָא ר א ס ע 5 ע מס יש

 ,(בייוו םוצ) ...! ךמע --- ןעזייא ןוא רעש ,קלאפ רעזנוא -- דמע .(זָאנ
 ...? חישמ -- טגָאזעג וד טסַאה סָאװ

 ךיז טצעז ,ךעלּפעט רָאּפ ַא ךיק ןופ טכַארבעג) ינ ע מיי ט ע
 ןענַאמרעד לָאז עמ ,גָאז ךיא .(סילפָאטרַאק טלייש ,טייז ַא ןָא קעוַא
 .ןעמוקעגנא וד טזיב ,לעבַאנק ןופ טדערעג טָאה עמ .ן'חישמ

 ַא .(לעדיירק ן'טימ טנעכיצ) ר ע ק ַא רַא ס על ע מיש
 זנעג ןוא סיוורַאנ סעקשטַאק ןעהעג דַאמירעד ! חשרּפה תוכימס
 .(ןעכַאל ןעגנוי יד ןוא רעטכָאמ יד) ...ןערעדולּפ ןהָא

 .ןַא ןעלעווק ייז ןוא ,ט'נשרד רע .(טגידעלעב) ינ עמ-יטע
 ? רעדנעלעג רעד זיא סָאװ ,וד טסייוו רעמַאט

 ןופ טדער עמ זַא ?עשז סָאװ . ר ע ק ַא ר ַא ס על ע מ י ש
 לסָאװ ןיא ךַאמירעד ,?עבַאנק
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 ,ךיילג דלַאנ טימ זיא ?ענַאנק זַא ,ךיא נאז .ינע מייטע

 ..לעֿבָאנק בעיל טארוקַא טסָאה וד ןוא

 ?חישמ ןעמוק ףרַאד רעבירעד .רעק ַארַאס עלעמיש
 רעש יד .(רעש יד טניפעג) ?רעש ןיימ זיא ואוו .(שיט ןיא טּפַאלק)
 ,סנעבווצ יד רעביא ןעדיינש רעש רעד טימ ךיז טמענ רע) !ַאד ןיא

 השעמ תעב טגניז ,זלַאה ןופ סָאמ ענערעיּפַאּפ יד טונימ עלַא ּפָארַא טּפַאח

 .(רעטנוא ןעטלַאה רעטכָאט יד ןוא ןעגנוי עדייב .לעדעיל א

 --עיציקַאז ַא ןעמוק טעוו דלַאב טָא .(טצפיז) ינע מ -יט ע
 ערילח ַא ,לע'תיבהילעב םענעש ם'נופ קישטזַאקירּפ רענעש רעד

 ,סיפ ןוא טנעה ס'תיבה-לעב ן'פיוא ןוא ּפָאק ןייז ףיוא ןעמוק לָאז
 ןעגנוי עדייב) ,..! ?לעסיבַא ךיוא לעדנהוז ס'תיבהילעב ן'פיוא ןוא

 .(ןעבַאל

 -לעב םוצ וד טסָאה סָאװו .ר ע קא רַא ס על? ע מי ש

 ןעציז רימ ןוא הריד ַא טָאה רע זַא ,גידלוש רע זיא סָאװ ? תיבה

 ךיז רהיא טלָאװ רעמָאט .(ןעכַאל עכלעוו ,ןעגנוי יד וצ) ?רהיא ןיא
 -לעב םעד ןהעגוצ דלַאב טמוק סע ?סנעזייא יד וצ רעסעב ןעמונעג

 ןעגנוי יד) ..,רעטינרַאג םעד ןָאיטסעמ ַא ןעבענ לעדנהוז ס'תיכה

 ףיוא טנַאזענוצ םהיא בָאה ךיא .(סנעזייא יד וצ םענ ַא ךיז ןעוהמ

 טינ ןיא רעקַארַאס עלעמיש .טרָאװ ןעטלַאה ןעמ ףרַאדעב ,טנייה
 רעזנוא ןעזייא ןוא רעש ערָאטַאק סָאװ ,תוכאלמ-לעב ענעי ןופ
 - ַא ל ָא ס ןיירַא טמוק סע ןוא ריהט יד ךיז טנעפע סע) ...ךמע קלאפ

 ווב ּפָאק ןופ רעטצוּפעגסווא ןווא ,רענוור ַא ,רעטַאלג ַא ,ןי' יו פ ןָאמ

 ,(לעביומש ַא טימ םהוא טנעגעגעב רעקַארַאס עלעמוש .עקלאול ַא ווו ,סופ

 .ךייא ןופ טדערעג סָאװ רָאנ ...ן'חישמ ןענַאמרעד לָאז עמ

 ?ילעשזואעינ .(שיסור ףיוא טדערעג בלַאה רעכעה) ן ַא מ ַא 5 ַא ס

 ? ןעטוג וצ ,עירעימ ײניַארקַאּפ ,(ןעקלייב ףיוא טקוק)

 הלילה ךייא ןעמ טעוװ ןעזייב וצ ,עשז סָאװ .ינע מי-יטע

 ?ףייא וצ רימ זעבַאה סָאװ ? ןענַאמרעד
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 םוצ) !דַאר ןעשטָא .(ןירעדיינש רעד וצ) ז ַא מ ַא ל ַא סה
 ינטעיל ןיימ ןעגעוו ,דעיסָאס יַאגָארַאד ,ךיז טרעה סָאװ ןוא ,(רעדוונש
 ? םויטסַאק

 ? םויטסַאק רעגידרעמוז רעייא .ר עק אר 8טס ע 5ע מ יש
 -האצ דלעג-חריד טימ טנערהאװאב ןייז ױזַא ןיֹוש דיא טלָאװ יאולה
 -רעמוז ַא טימ טנערהאוואב טנעז רהיא יו ,עשַצּפַאּפ רעייא ןעל
 ,רעטינראג ןעגיד

 יקַאט םהיא וד טסלָאװ רעמָאט .(ןאמ םצ) ינע מייטע
 ז'רבד לָאז יבָא רעד ןַא ,יבָא ןייז ןע'רבד לָאז רע זַא ,ט'רבד'עג
 ןעשטוקעד טשינ ןייז טוג ױזַא לָאז רע ,קישטזַאקירּפ םענעש םעד
 ? ךלענ"חריד ן'טימ

 ַא לעקעלפ ם'נופ ּפָארַא טמענ) ר ע ק ַא ר ַא ס ע 9פע מ יש
 טסרעה .(ביוו םוצ .גוצנַא ןעמגידנערעפ ןייק טיג ךָאנ ,ןעגידרעמוז
 ןענַאמַאלָאס ףיוא ןָא טסעמ רע) ..!רובד ?כ ןיבמ ןיא רע זַא ,ךָאד
 ףיוא טגיל סע יוװ ,רהָאי ַאזַא רימ ףיוא .(קַאשודיּפ ןעסייוו םעד
 ,טייברא לעקיטש ַא וצ ךיז םענ ךיא זַא ,ךיא ! ןעסָאנעגסױא ךדייא
 אזַא קלאפ רעזנוא ןעזייא ןוא רעש --- דמע ןייז לָאז'ס ,ךיא העז
 { ךימ ףיוא רהָאי

 !ןמָא .ינע מדי ט ע
 .(קַאשודיּפ םעד ןיא ךיז טלעגעיּפש) ר ע קָאר ַא ס ע 5פע מיש

 םָאז ןיזַאגַאמ-רעדיילק ןעטסערג םעד ןיא ןעוועג ןלעב ַא טלָאוװ'כ
 -נערק גנַאל יו רָאנ .טייברַא לעקיטש ןימ ַאזַא ןעגנַאלרעד דייא ןעמ
 !ךמע -- קלאפ רעזנוא ןעזייא ןוא רעש !ייז ןעק

 / ן{ןמא .ינע מ-יטע
 ףורבו אוה ךורב .(בייוו םוצ) ר עק ַאר ַא ס ע לע מ י ש

 ?ט'נמא'עצ דיז טסָאה וד סָאװ ,לידבהל ,לוש ןיא טזיב ! ןמַא ומש
 ?עשז אדנַאק .ן א מ א ל ַא ס
 -ראפ ןעבָאה סע ט'רהיא ןעוו . ר ע ק ַא ר ַא ס על עמ יש

 :הריד טימ גיטרַאפ ןעוועג דיג ױזַא ןיוש דיא טלאוו יאולה ? גיט
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 -װַארּפוא רעייא ןוא ,ןעטַאט רעייא ןעלהאצ ףרַאד ךיא סָאװ ,דלענ

 -ענ טלָאװ רשפא ..,! ןעבעל טשינ טזַאל ,טעשטוקעד ישטשויַאיֿפ

 .יוַא ,עשַצּפַאּפ רעייא טימ ןוהט דער א טלַאז רהיא ,הרבק ַא ןעוו

 ..ָאלעיד ָאיַאמ עינ אטע .(רעביא םהוא טגָאלש) ן ָא מ ַא 5 ַא ס

 רע ,טגָאז רע .(בייו םצ) ר עק א רַא ס ע?ע טיש

 .ןעטפעשעג ס'נעטַאט ןייז ןיא טשינ ךיז טשימ

 םונ טזָאל .ןירעדיינש רעד וצ ןוא רעדיינש םוצ) ןָא מ א 2 ַא ס

 .אינאדיווס ַאד .(ןעקלויב ןופ גיוא ןייק ּפָארַא

 .(ךיז טגוונ ,סיורַא םהוא טיילגעב) ר ע קָארַאס על עמ יש

 טגָאז .עשַאּפַאּפ רעייא ןעסירג טזָאל ,עיטיַאשטשַארּפ ,עינַאדיװסָאד

 ןיא ףליה ס'טָאג טימ םהיא לעוו'כ -- גיהור ןייז לָאז רע זַא ,םהיא

 ..ןעלהַאצּפָא אמתסמ ןעכיג

 ...!קנַאד סיורג טימ ךָאנ ןוא ,(ךָאנ םחיא טיירש) ינעמ-יטע

 ַאטע .(ריהט רעד ייב ןיוש ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא) ן ָא מ ַא 5 ַא ס

 עמהענעגנַאנוא עצרוק ַא טשרעה סע -- ּפָא) .אסטעיַאסַאק עינ אינעמ

 .(טייברַא ןייז ךיז טוהט רעדעי .םייקלימש

 טלַאוו חור רעד .(סילּפָאטרַאק יד גידנעלייש) י נ ע ט -י ט ע

 טרָאװ םוג א עשַאּפַאּפ םעד ןעטראד ןעגָאז לָאז רע ,ןעמונעג םהיא

 | ..!זנוא רַאפ

 טינ טלַאפ עלעּפע סָאד .(גידנעסערפ) י ַא ס ַאק 5ע ט ַא מ

 ...עלעמיוב ם'נופ טייוו

 ן'פיוא ןוא רעגניפ ן'פיוא טעייפש) | ַא ב 5 ַא 8 5 ע ּפ ַא ק

 ...קושזרוב טביילב קושזרוב .(לעסערּמ

 -נוו וד וצ ,רעש יד קעװַא טגעל) רע קָארַא ס עלעמיש

 רהיא טגָאװ סָאװ ,ןהעז ןעוועג ןלעב ַא טלָאװ דיא ?קושזרוב .(ןעג

 ,ןייפ רשא בר ןעטַאט ַא טָאה רהיא ןעוו ,סיצנַארדעלַאה ,טנַאזעג

 -- ןײרַא טלעוװ רעד ןיא טַאלג ?ןעוועג רעסעב רהיא טלָאװ יִצ

 םימ ךיוא ךיז טסמענראפ וד ןוא .(בייוו םוצ) !ףךמע !קושזרוב

 פָאט ןיא רהיא וצ ןיירַא קוק ַא טוהט) ?יטעמיטעּפ ,"סעקיטירק,
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 -רַאק טסלייש -- טייברא עלעדייא ןייא ,רימ טכַאד ,טסוהט ,(ןיירַא

 ץוח ַא ?כאמ רעדנַא ןייא ןעד טסייוו וד !?ייש ָאט -- סילפָאט

 -נעיד {סעבלוב גָאטנַאֿפ ! סעבלוב גָאטנוז .(טגניז) ?ססילפַאטרַאק
 ...1 סעבלוכ גאטס

 ענעטַארבעג רשפא !ןֶא טינ םהיא טהעטש .ינע מיי טע
 -פָאטרַאק יד ןעלווש וצ ףיוא טרעה) ?סענַאּפעצרַאמ טימ ךעלעבייט

 ןווא ןופ גידנעגעלרעביא ,ךעלסיטש ענוולק ףיוא ויז טקָארב וז רָאנ ,סיל

 .(ןערעדנַא ם'ניא פָאט

 זַא ?וד טסניימ עשז סָאװו .ר ע קָא רַא ס עלע מיש

 ךעלעבייט ענעטָארבענ ןעבָאה טנייה ךָאנ רימ ןענַאק ,רָאנ ליוו טָאג

 טנייה ...יַאס רעטייווצ רעד ךָאד זיא טנייה ...סענַאּפעצרַאמ טימ

 ךֶאֹנ ַאטשינ .(רעגייז-טנַאװו ן'פיוא טקוק) .ןעסיוו ןיוש ןעמ רהעק

 א ןיירַא קנַאב ןיא טקישעג ךיא טלָאװ רעטייוו .רעניײזַא זחעצ ןייק

 ..טעליב ןיימ ןעמונענסיוא טָאה לעיפיוו ,ןוחט גערפ

 -ענסיוא טָאה רע ? עי פיוו !{ַאחַאח .ינע מ-יטע
 ,ןעמונעגסיוא סיּפע טָאה רע ביוא ,ריואוועג רעוו רעהירפ ? ןעמונ
 ?"לעיפיוו, -- טשרע ךַאנרעד ןוא

 ן'פיוא ןעלירב יד ןָא טלעטש) ר ע קָא רַא ס ע? ע מיש
 -- ןעמונענסיוא טָאה טעליב ןיימ זַא !עניימ חמבח ? ױזַא ,(בייוו
 | ...ןענערפ ןיוש ךיא רַאּפשרעּפ סָאד

 טָאה רעצימע ?סָאד וד טסייוו ןענַאװ ופ .ינע מ-יטע

 ?לעווירב ַא ןעבירשעג ריד

 יד ךרוד שיטָאּפש טקק) ר ע קָא ר אס על ע מיש
 ,ןעסיוו טלַאז רהיא זַא .(דוס ַא סיּפע טסוווו סָאװ ,שטנעמ ַא יוו ,ןעלירב

 טלָאװ ,ט'מולח'ענ טכאנ עניטנייה ךיז טָאה רימ םולח ַא רַאפ סָאװי

 ךייא טימ ןיא סָאװ רָאנ ..ןעלטרעוו וצ טרעהעגפיוא ךיז רהיא

 ,טעלושז ַא ווו סיוא םהעז סָאװ ,לעבכייל סָאד סעילופטשצ) ? ןעדער וצ

 -ַאפ ַא ןעמרָאד ןופ סיורַא טמענ ,ונעשעק עטסגונעונוא ַא ףווא טדניב

 "רעפ ןוא טקַאהעצ ,רעיּפַאּפ לעג ַא טלעקיוועגנויא טגול סע ואוו ,עליישט
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 ט'מולח סע םולח ַא רַאפ סָאװ ,ןערעה רהיא טעוװ טָא .(טעוועצלַאמס
 .(םולח ןייז ןערעהסיוא טוורג ,םייברַא יד ןעפרַאװ עלַא) .ןעלעמיש ךיז

 ַא ךיז ט'מולח סע ןַא ןעלעמיש !תומולח עטסוּפ טנייפ בָאה ךיא

 ..ךמע קלאפ רעזנוא ןעזייא ןוא רעש ! ןערעה וצ סאו ַאד זיא ,םולח

 ךיא זַא ,עשז טרעה ,רימ ךיז ט'מולח סע .(ןעלירב יד סיוא טוהט)

 טימ ,ַאטַא ךימ טהעז רהיא יו ,שיט ןיימ ייב ױזַא ריס העטש
 א .טיײברַא לעקיטש ַא וצ רימ דיינש ןוא ,ןעזייא ןוא רעש !יימ
 "רעד .,ןישרַא ןייא גיצכַא רעיפ ןופ "טרעבלַא ץנירּפ , םענעטנעוועג
 ,רנַאה ןיא רעש רעד טימ טכַארטראפ העטש ךיא יװ ױזַא ,לייוו
 טלעוו רעד ןיא ױזַא טָאלג ,קוק ַא והט ןוא ןעניוא יד ףיוא ךיא ביוה

 ..בוטש ןעטימ ןיא םיוב ַא ךיא העזרעד -- ,זיירא

 ?םיוב ַא בוטש ןעטימ ןיא .עק ?יי ב

 "דינער ןעסכַאוו םיוב ז'פיוא ןוא .רעקַארַאס עלעמיש

 ..רע5

 ? ךעלדנער םיוב ן'פיוא יע קלייב

 דיא ףור ,ךעלדנער ענעדלַאנ .רעקָארַאס עלע מיש
 ?ךעלדנער טסהעז ,ךיא נָאז ,ינעמייטע :עמַאמ רעד וצ טענָא ךימ
  טנַאז ?וד טסנייוש עשז סָאװ :ךיא נָאז .העז ךיא :יז טנָאז

 ףיױרַא ,לחומ ייז ,ךירק ; ךיא גָאז ? ןוהט ךיא לָאז עשז סָאװ :יז

 טגאז ..ןעביולק ,ךיא גָאז ,לעװ ךיא ןוא ,לעסיירט ןוא םיוב ן'פיוא
 9? ארומ וד טסָאה סָאװ :ךיא נָאז ? ךיא סיּפע סָאװ ,וד ךירק : יז
 םיאנוש עניימ ןופ זָאל :װ .טגָאז ? ןעלַאפּפָא הלילח ריד טעוו'ס
 ...רעקיטש עצנַאג ןעלַאמפ

 / {טגַאזעג טינ סע בָאה לא .ןעניל ַאס .ינע מ-יטע
 17 סָאװ המהב ,(בייו םוצ) ר עק ָא רַא ס ע?ע מיש

 ןד טסַאה ַאד טָא ,(רעטכָאט רעד וצ) ! םולח ַא ךָאד זיא'ס -- טזיב
 ףיוא טייברא לעקיטש סָאד ןענידנע טסעוו וד זַא ...עיצנַאטיװק יד

 טסייוו וד -- קנַאב רעד ןיא ןייז חירטמ ךיז וד טסעוו ,ןישַאמ רעד
 ,..3 ןאוו ךָאד
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 ?יקסעשטרעמַאק ענסַאשט רעד ןיא ,(גודנעטוברַא) עק לייב

 ..יקסעשטרעמַאק ענסַאשט .רעק ָארַאס עלע מיש
 רָאנ ,ןעכעגקעווַא טינ ,עיצנַאטיװק יד ןעבעג זייוו ַא ייז טסעוװ זוא
 ?ןעמונעגסיוא ךיא בָאה לעיפיוו ,ןוחט גערפ ַא ןוא ...ןעבעג זייוו ַא

 ייווא לָאמא רעדעיוו .(םויברַא רהיא גידנעהט) ינע מייטע
 | םהיא טימ עידעמָאק ַא -- 3 "לעיפ

 ,ןערחַאי עטונ ,(טכַארבעגפיוא) רע קא רַא ס עלע מיש
 ,םולח ַא ךיז ט'מולח רימ זַא ! סעידעמָאק ףיוא ןיבמ ַא'ס רעוו
 ןיב ךיא ,טניימ יז ..."1 עידעמַאק ַא, -- תוישעמ רימ יז טלהעצרעד
 טיוה רעלעה רעד ןופ םיצולּפ הירפ רעד ןיא ןענַאטשעגפיוא טָאג
 ַא יקַאט ןיב ךיא ...רעבעל ןוא גנול ַא טדערעגנייא ךיז בָאה ןוא
 בָאה סניוועג ןעסיורג םעד ןעמענוצסיוא ףיוא לכש רַאנ ,רעדיינש
 -הירב ַא ןיוש ןיא ןיילא סָאד ! דיגנ ןעטסערג ן'טימ ךיילג ךיא
 ןע'רגּפ ,רהָאי גיצנַאװצ ןוא עכילטע טעליב ַא ןעטלַאה -- טפַאש
 רָאנ ןָאק סָאד --- ןעפיוקראפ הכמ ַא טעליב םעד ןוא ןעשַארג ַא רַאפ
 .טסערּפ) ..ךמע ןעזייא ןוא רעש קלאפ רעזנוא ,רעקַארטס עלעמיש
 .רעטנוא ןעטלַאה הרבח .ןוגינ ַא סיּפע גָאנ רעד רעטנוא השעמ תעב טגניז
 טסנַאק דניצַא ? טגידנעעג ןיוש טסָאה ,(רעטכָאט רעד וצ עזווּפ ַא ךָאנ
 ,רָאנ העז .(גיטכיזרָאפ עיצנַאטוװק יד רעביא רהוא םיג) .ןהענ וד
 ןוא !דלעג זיא'ס -- עיצנַאטיװק יד ןערילרַאפ טינ הלילח טסלאז
 ,(ּפָא עקלייב) ,..1 דלעג ךס ַא

 ?סָאד טפערטעב לעיפיו !ןעמש .ינע מד-יטע
 ?סָאװו .רעקַָארַאס עלע מיש
 ? טסגאז וד סָאװ ,סניוועג עסיורג סָאד טָא .ינעמד-יטע
 -ורב יד רחוא ףיוא ןָא טלעטש) ר עק ָאר ַאס עלע טיש

 פָאמ ייווצ ? ןעסיוו וד טסעװ ,זעגָאז ריד לע ךיא זַא ןוא .(ןעל
 ,דרנעזיוט רעדנוה

 ? טרעדנוה דנעזיוט לָאמ ייווצ .(ןעקָארשרעד) ינע מ-יטע
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 "נוה דנעזיוט לָאמ ייוצ טינ .רעקָאראס עלעמיש

 !רעבייוו יד טָא ,יוא !דנעזיוט טרעדנוה לָאמ ייווצ רָאנ ,טרָקיד
 !רהיא טימ עידעמָאק ַא ,ןעכַאמ וצ ייז ןופ גנוביירשאב ַא רָאנ

 ?עידעמַאק ַא רימ טימ רַאג ןיוש זיא ?ױזַא .ינ ע מיי ט ע

 סע) ?רימ טימ ?ןעד סָאװ .רעקַארַאס עלעמיש
 ,קישטזַאקירּפ רעד ן וו טל ָא ק ןיירַא טמוק סע ןוא ריהחט וד ךיז טנעפע

 ןיא ןָאהטעגנָא ,רעטאוועלוטָאס א לעסובא ,קישטנַאמרעגנוו רעצרַאווש ַא

 .קַאז ַא יו ,םהיא ףיוא טגנעה גנודסלַא רָאנ ,סופ וד זיב ּמָאק ןופ סעוונ

 ,לעברא עגנַאל וד ויב לָאמ עלַא ךיז טּפאה ןוא רע טלעכיומש ,טדער רע זַא

 ּוד טגנולש ,ךיג ןוא ןיס רעד טימ לעסיבַא טדער ,ףיורַא יוז טעשטַאק

 "וצ רָאנ ,ךילּפ ַא םהיא ייב ויא ּפָאק ן'פיוא .טייקעג טינ ,רעטרעוו

 עגידנעצנַאלג עצראווש עגנַאל ענעבילבעגרעביא עכילטע יד טימ טקעדעג

 ?ָא .(םענעמוקעגניירַא םוצ רעקָארַאס עלעמיש .רע טציווש רדסכ .רָאה

 .ףייא ןופ טדערעג סָאװירָאנ !ן'חישמ ןענַאמרעד לָאז עמ

 םורַא ךיז טקוק) ?עחיעח ,ןעטוג םוצ יבשטָאה .ןוטלַאק

 .(ןעטייז עלַא ףיוא

 ךייא ןופ ןעמ טעוװ ןעזייב וצ ?עשז סָאװו ,.ינע מייטע
 | ? ןעדער

 .(להוטש ַא ףיוא םהיא טזיװ) רעק ַארַאס על ע מיש
 .ןוטלָאק ינַאּפ ,טציז

 .עח-עח ,ןעציז ןעמוקעג טשינ ןיב ךיא ,קנַאד ַא .ןו ט ? ַא ק

 רהיא .(ןעצימע טכוז ,םורא ךיז טקוק) ,ולעיד ַאּפ ןעמוקעג ןיב ךיא

 ? ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ ,םתסה ןמ ,ןיוש טסייוו

 ןעטלָאװ יאולה ,(טכוז רע יוװ ,ךָאנ םהיא טקוק) ינע מ-יטע
 טלָאװעג ךיא טלָאװ ,רהיא טכוז ןעמעוו ! טסואוועג טינ ױזַא רימ

 ?גנָאט ןעגיטכענ םעד -- ןעסיוו

 רעד ןיוש ןזיא טנייה .(גידנערעה טינ ךיז טכַאמ) ןו ט ? ַא ק
 | .עחדעח ,יַאמ רעטייווצ
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 ַא ןוא םעדָאפ ַא ןעגיוצעגברוד) רע קָא רַא 8 עלע מיש
 -ייווצ רעד זיא טנייה זַא ,ןמיס ןעטוג ַא בָאה ךיא ,(רעגנופ םעד קעל
 "ווז ן'פיוא טקוק) .גנוהיצ יד ןעוועג זיא ןעטכענ םורָאװ ,יַאמ רעט
 ,(רעג

 .(רַאגוצ עבָארג ַא טרעכווררעפ) ?גנוהיצ רעסַאװ .ןו ט ? ַא ק

 -וצ סנוטלָאק ןופ ךיז טסוהרעפ) רע ק ַָארַאס עלע מיש

 -עלַאה ערעייא רַאפ ,ןוטלַאק ינַאּפ ,רהיא טלהַאצ רעייט יו ,(רַאג
 ? סעקשעוו

 -עה ,"ןוטלָאק ינַאּפ , טינ ךימ טפור ,סנעטשרע ., ן ו ט 5 ַא ק
 --שטיװאנַאמעלעטנַאּפ םיפעי : ןעמַאנ ן'תמא ם'ייב ךימ טפור ,עח
 .עלַא ךימ ןעפור ױזַא

 ,טינ לעביארַאפ ןייק טָאה .רע ק ַארַאס עלע מיש
 ...שטיװָאנַאלַאטנַאּפ םיפעי

 -ַאנַאמעלעטנַאּפ רָאנ ,שטיװָאנַאלַאטנַאּפ טינ ,} ו ט 9 ַא ק
 ,שטיוו

 ..שטיװַאמעלעטנַאּפ ןייז זָאל .רעק ַארַאס עלעמיש
 ? ןיינ יצ ?רהחיא טביולג תומולח ןיא

 ןעטלעמונַא רימ ךיז טָאה טָא ? טינ סָאװ רַאפ .ןו ט7 ַא ק

 ןעברָאטשעג יקַאט זיא ,ןהָאצקַאב ַא רימ טחיצ עמ זַא ,ט'מולח'עג

 -"עג רימ ךיז טָאה סע רעדייא רעהירפ ךָאנ רעטסעווש ַא רימ ייב
 ,(םורא ךיז טקוק) ? דער וצ ןעמוקעג סָאד זיא סָאװ ןענעקַא .ט'מולח

 ןעגנוי יד) ?טינ יז טהעז ןעמ סָאװ ,רעטכַאט רעייא סָאד זיא ואוו

 .(רעביא ךיז ןעקוק
 רלַאב טעװ יז ?עקלייב ןימ .רעק ָארַאס עלע מיש

 ריכג ַא טנייה ךיא ןיב ,ןעלעוו רָאנ לָאז טָאג זַא ,יַא .(טצפיז) .ןעמוק
 עדייב םימ םהיא טזיײיװ) {דלענ טימ לעטיה ַאזַא טָא ןַא טיש ןוא

 ...} ךמע ,(דנעה

 ווא ?כש ַא ןעוועג טלָאװ סָאד ,רהיא טהעז .ן ו ט ? ַא ק
 ! טוג רהעז-רהעז ,עח-עח ,ןעוועג יקַאט טלָאוװ'ס



 ןכולע-םולש = | 108

 םלֲאוו סאו .(ןָא ם םהוא טקְוק) רעקַאהַאפ עֿלעטיש

 ? טייקסטוג יד ןעוועג

 ןענעלָּא ריִמ ,עח-עה ,טרָאּפשראפ ! רהיא טלָאװ .ןו ט 5 ַא ק- -

 ינַא ן'פיוא שדוח ןייא ןופ ןוא רערעדנַא רעד ףיוא ךָאו ןייא ןופ

 ןעכעג ךייא ייב סע ךיז טעװ ,לשמל ,טענַאװ ןופ רָאנ .ןערעד

 רָאטשעג ךייא ייב זיא רעטעפ רעכייר א ?טפַאש הריבג ַאזַא םיצולּפ

 ?סָאװ יצ ?עקירעמַא ןיא ןעב

 ןיימ ! ןיינ ,(טייברא יד פָאטגעלפ רעק ָארַאס עכעמיש

 ! רהֶאי גיצנַאװצ טרעדנוה ןיב ךָאנ טבעל עקירעמַא ןיא רעטעפ

 יו ריִמ ןעלעוו העש עבלַאה ַא ךָאנ טא .(רעגיוזידנַאװ ן'פווא טקוק)

 בָאה טעיליב ענשזירגיוו ַא ,ךימ רחיא טהעטשראפ ,בָאה ךיא ...ןעס

 י יי = - | .ךיא

 ,ןעטעיליב ענשזירגיוו טָאה רהיא .(טשַאררעביא) ן זו ט 5 ָא ק

 ...רפעג"הריד וצ טמוק עס זַא ןוא ,רהיא טָאה

 םענייא -- טגָאזעג סנייטשמ ?ןעטעיליב .ינע מ-יטע

 ןופ ט'נוכשמ'ראפ ןוא טצעזראפ רע טניל -- סָאד יא !טעיליב ַא

 סָאװ ,ןעגַאמראפ סָאד ןעגעמ םיאנוש עניימ ...ןערהַאי ט'חלשותמ

 ..!טעיליב םעד ןיא טָאה רע

 יב ַאזַא ןַאק ןעגעווטסעד ןופ .ר עק ָארַא ס עלע טיש

 -עװ טינ טסייוו רענייק ..,סניוועג עסיורג סָאד ןעמענסיוא .טעיל

 ...זיא'ס ןענרַאמ םעמ

 ןע'קולס טימרעד טניימ רהיא ביוא ,(ףיוא טחעטש) ןו ט5 ָאק

 ןייק .רעדיינש רעבעיל ןיימ ,תועט ַא רהיא טָאה ,דלעג-חריד רימ

 -גַאק יד ןעבָאה סָאד !עטָאלב .טינ ןעניוועג ןעטעיליב ענשזירניוז

 -גייא ךייא ףיוא טעוו רעכיג ;טכַארטעגסױא קנעב יד ןוא ןערָאט

 ? רהיא טהעז ,ילעטס יד טָא ןעלַאפ

 .טשטנעב דניירפ רעטוג ַא ,ףיז טשַאװ ץַאקַא ינעמ יטע

 וד טסַאה -- !ּפָאק ןיא רענוד ַא םיאנוש עניימ ףיוא לָאז ןעלַאפ

 | | ..! ?לעסיבַא טרעהעג
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 .ֿשמ ךרדב ױזַא ךיז טדער סע !ענידא .ן וו ט ? ַא ק
 טָאה סע ןוא ,ןעטעיליב רהעמ ?עסיבַא ןעבָאה םיתבדילעב עניימ
 .טסעגראפ ןעכַאז יד ןופ ,ןענואוועג טשינ רענייא ןייק ייז ןופ ךָאנ
 םוראוו ,דלעג:הריד ןעמ טנירק ואוו ,הצע ןייא רעסעב טכוז רהיא

 ,םהענעננייא טינ רהעז רימ זיא'ס שטָאח ,ןעגָאז ךייא ףרַאד .ךיא

 וצ ךיא םוק םורַא העש עבלַאה ַא ןיא (רעגייז ן'פווא טקוק) זַא
 רעד ןופ סיױרַא ךייא ףרַאװ ןוא ווַאטסירּפ ענבעדוס ן'טימ ךייא
 -וולב ,ףרָאוװ ַא ךיז ןעוהט עלַא .רענוד א יוװ ןענעז רעטרעוו יד) ...הריד

 רעסיוא ,ןעדערסיוא טשינ טרָאװ ןייק ןָאק רענייק .טמהעלעג יוו ןעב

 ,(ונעמ-יטע ןייא

 .סיודא ,(ןענוטלָאק וצ וצ טהעג ,ףיוא טהעטש) ינע מ-יט ע
 ןוא ? ןעפרַאװסױרַא סע טסייה סָאװ ?וַאטסירּפ ן'טימ 4 ןעפרַאוװ
 טסגייווש סָאװ { ןועמש 4 עקשירטעּפ רקפה 4 סווַאטסירּפ טימ ךָאנ
 פ'ביא ! סרענייפ יד וצ ןעפערט ךיוא ןיילַא ןָאק ךיא ? םהיא וד
 -וז סָאװ ,םינכש ןעפרַאװסױרַא דשוי ַא יקַאט זיא'ס יצ ,ןעגערפ ייז
 ...ייז ?'כיא ? רהָאי עכילטע ןיוש ןעצ

 לעביארַאפ ןייק טָאה .(סינעשעק יד ןיא דנעה יד) ןו ט לא ק

 רהעק ,טנָאז רהיא יו ,סרענייפ יד טימ !ענידיא עבעיל ןיימ ,טינ
 ןערָאװעג ןעבעגעגרעביא ןעצנַאנניא זיא'ס !טינ רָאנ ןָא טינ סע ךיז
 ןוא ,קסיא םעד ךייא ףיוא ןעבענעגנייא ד י א בָאה סָאד ;רימ וצ
 םָאד ןוא ,ואטסירּפ ענבעדוס םעד ךייא וצ ךד י א גנערב סָאד
 ךימ טלהַאצ רהיא ביוא ,הריד רעד ןופ סױרַא ךייא ד י א רַאװ
 ..םישדח יירד רַאפ שטָאח ּפִא טשינ

 ר ה יא טנעז סָאד ?יזא .רעק ָארַאס עלעמיש
 { ןירַא ררע רעד ןיא רימ עשז טהעג אט ,ױזַא דלַאב יו ?רַאג
 ןעטנוה ןָא םהיא טמענ) ! ךמע ןעזייא ןוא רעש קלָאפ רעזנוא -- ךמע
 -רעד סע .ריהט רעד ןופ סיורא ףרָאװ ַא םהיא טוהט ןוא רענלָאק ן'רַאפ
 ,תולּוק עכילטע ןופ וירעדערעג ַא ןוא ּפַאלק רעקרַאטש ַא טרָאד ךיז םרעה
 רעד יו סָא ו -ל או מ ש ןוירַא ןעמוק םורַא טונימ עבלַאה ַא ןוא
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 םהיא ךָאנ ,עקטַאו רעד ןופ ךוטרַאפ ן'טימ ךַאנ ,רבג ַא דיא ַא ,בצק

 -עגסווא ,קוש טשי'ולַאקַאב רעד ליוולעווװיהש מ

 יע סקס ש ט ו ג ט ו| מ ו ד ל ! ר ע מ ןוא ,גנורעה ןיא טרימש

 .(להעמ ןיא םיפ וד זיב ּמָאק ןופ טרימשעגסיוא ,ענידיא ַא

 ַאזַא ןעבעגעג סָאד טָאה רעװ .בצ ק יס ָאיילאומ ש

 רעיש ןעמעלַא זנוא טָאה רע ?ץענב רעדנימש םעד סױרַא ףראוו

 ּפַאיסיוטש ַא ןעבענעג םהיא בָאה ךיא סָאװ ,קילנ ַא ! ט'קיזמ'עג

 ...ןהייצ יד ןעבילקעג רימ ייב טָאה רע זַא ױזַא ,קירוצ

 זעזיוועג םהיא ךיא בָאה סָאד .רעק ַָארַא ס עלע מיש

 ,טציז !יסָאי-לאומש בר ,טציז ..,ךיז טניפעג ריחט טייז ענעי ואוו

 ? טלעוו רעד ףיוא סעיינ סיפע ןעמ טרעה סָאװ !?יוולעוו-השמ בר

 רהיא סָאװ ,ךייא קנַאד םענעש ַא .בצק יסָאיילאומש

 רימ -- ןעציז וצ טינ טייצ ןייק רעבָא ןעבָאה רימ .ןעציז זנוא טעב

 ,טייח רעבעיל ןיימ ,ןעסיוו טפרַאד רהיא ...טלעג ךָאנ ןעמוקעג ןענעז

 ...רענייב ןייק טינ ,שיילפ ןעבעגעג גידנעטש ךייא בָאה ךיא זַא

 ..ילאקַאב ןעבעגעג ךייא בָאה דיא וא ,?יוולעווי:השמ
 טציז סָאװ רַאפ ,לערעּפ ,טציז .(ןעלרעפ וצ) ינע מ-יט ע

 ? טינ רהיא
 ןוא קעווא ךיז טצעז) .ןעסעזעג גונעג ןיוש קנַאדהא .?ירעּפ

 עניימ ?ןעמוקעג טלָאװו ךיא ,טניימ רהיא .(לחימ ַא יו טלהָאמ

 ןעלָאז םיאנוש סנעמעֶלַא ערעזנוא ןוא םיאנוש ערעייא ןוא םיאנוש

 טייצ בַאה דיא יו ,ןעסעוצמיוא טיורב לעקיטש ַא ןעבָאה טייצ ױזַא

 עטלַא ןענַאמ ןהעג ןוא ?העמ ןיימ טימ לעטיילק ןיימ ןעזָאלוצקעװַא

 ,רענייק רימ ייב ָאטשינ זיא לכה ךס זַא ,נעט עגיטכענ טימ תובוח

 טגָארט רעמַאט ,וליפא לעטיילק סָאד ןעזָאלרעביא וצ ןעמעוו ףיוא

 יד ייב זיא ןהוז רעד םוראוו ,רעמָאט רהַאי ץראווש ַא חור רעד ןַא

 ןיא זיא רעטכַאט יד ןוא ,דעלכיב ןוא ךדעלכיב טכַאנ יוװ גָאט ,ךעלכיב

 ,טגָאזעג סנייטשמ 4 בוטש רעוו ? בוטש סָאװ ? בוטש ַא -- בוטש

 ,טהעג לעוולעוויהשמ ףךיא העז ?ייוורעד ;! בוטש ןייק טינ הברוח ַא
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 .רהָאי טוג -- ןעגרַאמ טונ .קישטשיײלַאקַאב רעד לעוולעוו-חשמ
 ךָאנ רעקַארַאס עלעמיש וצ ,רעדיינש םוצ :רע טגָאז ? יא ןיהואוו
 טגאז ?ןיוש רע טָאה טלעג ןיוש טָאה רע :םהיא ךיא גערפ .טלעג
 ..ִאי :רע

 ?סָאד טסייה סָאװ .(קישטשיילַאקַאב םצ) ינע מ-יטע

 ןיא ָאד .(ןעלהעצרעד ןעביוהנָא ליװ) ?יוול עוו- השמ
 ..קישטיײװַאלַאס ןכדש רעד : השעמ ַאזַא

 ,ױזַא דלַאב יו .(טלהָאמ ,ןעדער טינ םהיא טוָאל) ? י ר ע ּפ
 רַאפ טינ טמוק רימ םורָאװ ,רימ ךיא טכַארט ,ןהעג ןעמ ףרַאד
 טמוק ?להעמ רַאפ טמוק רימ .,ןעטנַאילירב רַאפ טינ ןוא גרַאוװכיור
 טניפ טא .ןעטסגיטיונ ם'נופ עטסניטיונ סָאד זיא ?להעמ ןוא ,רימ
 טהעטש יז ;טוורב ןעבלַאה ַא עצילָאּפ רעד ףיוא טהעזרעד) .טיורכ ַא

 ןיא טיורב סָאד .(ןעלהַאמ ןיוא ןיא טלַאה ,טיורב סָאד טמענ ןוא ףיוא
 סאו ,תויח ןיימ ,טולב ןיימ ,סטוג ןיימ ,ןעקַאבעג ?להעמ ןיימ ןופ
 רעניצנייא רעדעי זַא ? ?העמ ?עסיב סָאד ץוח ַא ןעד ךיא גַאמרעפ
 טעוװ סָאװ ,גרָאב ףיוא ?העמ רימ ייב ןעמענ טעוי ןוא ןעמוק טעוו
 ןיא ןעלהָאצוצּפָא ףיוא ןעמענ ךיא לעוװ אוו ? סָאװ ןעביילב רימ
 רעדניק עניימ ןעטלַאהסױא רימ טעוװ רעוו ?ואוו ןיירַא להימ
 ....? רעוו

 א ןעדערסיוא ןעצימע ךָאנ טזָאל !טַאש .ינע םד-י ט ע
 רעד טנאזעג סיּפע רהיא טָאה סָאװ .(ןעלוולעוו-השמ וצ) .טרָאוו
 | ? קישטייװַאלַאס ןכדש

 ףימ טָאה קישטיײװָאלַאס ןכדש רעד .?יוול עוו- הש מ
 ..טלעג ףךייא רַאפ טָאה רע זַא ,טגָאזעג

 רַאפ סָאד זיא סָאװ ,(ביוו םוצ) רעק ַָארַאס עלעמיש
 !ךמע ? רהָאי ץרַאווש ַא

 !ּפָאק ןייז ףיוא תורצ עניימס .ינע מייטע
 ךיז טנעפע סע) ? ךיא ןיב עגושמ טינ ןיוש ךיא ןיב .לירעּפ

 ,ןכדש רעד ק ו ש ט י י ו ו ָא ל ַא ס ןוורא טמוק סע ןוא ריהט יד
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 ,לעקיטייוו ץרוק ַא ,סעטערַאבעגּפָא ןוֹוא ולופא ,לעשילעמַאק ַא ןוא דוא 8

 .(עטהערדעגסיוא לעוויטש ,עציוק רַאנ עטיורב ןעזיוה ,וינ ווזַא טינ שטַאה

 !ןכדש ַא דיא ַא ,אבה רב .רעקארַאס עכעמיש
 טאה ,עגר יד יקַאט רעבָא ,סָאװירַאנ ! ן'חישמ ןענַאמרעד לָאז ןעמ

 | | | .ךייא ןופ טדערעג ַאד ןעמ

 ?ילעשזראעינ .קיש טייווָא 5 ַא ס

 רימ סָאװ ,קישטיײװַאלַאס ינַאּפ ,רָאנ טגָאז .ינע מייטע
 ַא רַאפ טזָאלעגסױרַא סָאד רהיא טָאה סָאװ ?ילעמשדילעשזואענ

 ? טלעג זנוא רַאפ טָאה רהיא זַא ,טדָאטש ןיא גנַאלק

 טימ טזייו) ! טלענ לעיפ ױזַא טָא .ק יש טייווָאֿ?כַא ס

 ַאטשט זיא'ס -- ןעלעטשרָאפ טינ רָאג ךיז טנָאק רהיא .(דנעה עדייב

 .(רעגניפ יד טימ טכַאמ) !ענעבַאסַא דובינ

 רעזנוא רַאפ דודיש ַא יאדא .רע קא ראס ע?לע מיש

 -נובעגסיוא ןכדש םעד קישטייװַאלַאס ןיוש ןעק ךיא ?רעטכַאט

 -סערּפ וד וצ ךיז ןעמענ ,רעביא ךיז ןעקוק ןעגנוי-רעדיונש יד) ...1 ןעד

 .(קרַאטש ןעצפיז ,סנעזווא

 ץלַא ראנ ?סָארּפָאװ אז ָאטשט .קיש טייווַָא 5 ַא ס

 -לעטַאשטעמַאז דובינ ָאטשט זיא סָאד !ךודיש ַא ךייא ייב טסייה

 דיא יו ,בייוו רעייא טימ ןוא ךייא טימ ןעבעל ױזַא ךיא םִאֹל -- ַאנ

 רעוו ןעלהעצרעד דייא לעװ ךיא !רקש רבד ןייק טינ ךייא נָאז

 רהיא טעוו ,סייה קרַאטש טינ דייא זיא'ס ביוא ,רהיא ןוא ,זיא סָאד

 ןיא !דנעה עדייב טימ ןעּפַאחנַא ךיז טעוװו ןוא ןעטכארטעב דךיז

 ! ַאדַאּפסַאג ,עיטיניווזיא .(עדמערפ יד וצ) ...םלוע לעיפוצ -- ןורסח

 רָאנ .טייז ַא ףיוא ּפָא ךיז ןעקור קישטשיילַאקַאב רעד ןוא בצק רעד)

 ,עיטיניווזיא .(רהיא וצ וצ טהעג קישטייווָאלַאס .ןעציז טביולב לירעּפ

 .(טינ ךיז טרהיר יז) !םאדַאמ

 ףהיא ?םַאדַאמ רימ רעוו ? עיטיניווזיא רימ סָאװו .5?.י ר ע ּפ

 רעייא זיא ואוו ,רעדיינש םעד טלענ ,רהיא טנַאז ,טכארבעג טָאה

 ! ןעטנַאילירב ראפ טשינ ,רימ טמוק להעמ ראפ טמוק ריס ?טלענ
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 ,ןעטטכעג ?העמ ןיימ ןֹופ זיא ,טחעז רהיא סָאװ ,טיורב סָאד םָא
 ...} תויח ןייפ ,טולב ןיימ ,סטוג ןיימ

 ,עקשטינטימ יד ךיז ןופ קעװַא טפטש) קיש טייווָאל ַא ס
 -שטינטימ יד טא שינעקישנַא ןימ ַא .(ןעלהָאמ וצ ףיוא טינ טרעה סָאוו

 ריא סָאװ ,ןתח רעד .(תיבה לעב םוצ) } אנלעטיטומזָאו -- עק
 -לעטַאיאטסַאמַאס א שטנעמ ַא זיא ,רעטכַאט רעייא עיַאגַאלדערּפ
 -װַארּפוא ענלָאּפ ַא זיא רע ,..טסַאנשולַאד ערעייט א טָאה רע ...ענ
 םהיא טנעק רהיא ,םָאווַאלס םינדֲא .זיוח א רעביא עשטשויַאיל
 ןעגיזאד םעד ןופ עשטשויַאילװארּפוא דעד זיא סָאד -- טוג ץנַאג
 -סערּפ יד סיורַא ןעלַאפ ןעגנוי-רעדיינש יד ייב) .ןו ט ? א ק ,זיוה

 .(עכַאטַאמוס ַא דרעוו סע .דנעה יוד ןופ סנעזויא

 רעד טָא .(רעטנוא שזַא טגנירּפש) רעק ַָארַאס עלעמיש
 באה'כ סאו ,קאינדוקסַאּפ רעד טָא ? שטיװאנַאלַאטנַאּפ םיפעי
 ןוא רעש ,ריהט טייז רענעי ןופ ןעסימשעגסױרַא סָאװ רַאנ םחיא
 .(עקלייב ןָא טמוק סע) ...? ??ךמע קלאפ רעזנוא ןעזייא

 א ןעטַאט .(טדער יז סָאװ םיוק ,טלעטיוררעפ) ע ק ? יי ב
 ...1 הרושב עטוג

 -כָאמ רעד וצ ףרָאװ ַא ךיז טהמ) רעק ָארַאס עלע מיש
 ..?5עיפיוו ? סָאו ? אה ,(רעמ

 !סניוועג עטסערג סָאד !סניוועג עסיורג סָאד .עק לייב
 { ינעמייטע .(טלעמוטעצ ךַא) ר עק ַארַא ס ע 5ע מ י ש

 ? טסרעה וד
 -.|טָאנ .(דנעה יד טימ קסעלפ ַא)) ינע מ-יטע

 ? סילנמוא רעיינ ַא ? סָאװ רעטייוו ןיוש זיא סָאװ .לירעּפ
 | !רימ זיא העוו

 רימ טיג ! ןעדיא .(ריז רעסיוא) רעקַארַאס עלעמיש
 !ןענואוועג !ןעמונעגסיוא טָאה טעיליב ןיימ -- בוט לזמ פא
 !!!ןעסניוועג עלַא ןופ ןעטסערג םעד !! !סניוועג עסיורג סָאד
 .(בוטש רעד רעביא ןעפיול ךיז טזַאל)
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 ?ואו !טזַאל !טזַאֿפ ,2ירעּפ

 ,עיטיניווזיא .(ןעלרעּפ ּכָא טּפטש) קיש טייוו ַא 5 ַא ס

 ןהָא רעביא ךיז ןעקוק עגירעביא עלַא .ןעגָאז םיּפע ליוװ) ! םַאדַאמ

 -רעפ ךיז ןעבָאה ןָאבלַאפ לעּפָאק ןוא וָאסַאק לעטָאמ .ןענווטש ,רעטרעוו

 .(ןושל ןהָא ,טבירטעב ןעהעטש ,עלעקניוו ַא ןוא ןעגָאלש

 יד .(טגערעגפיוא ךיליירפ ,עלעטיה ןיא ץלַא ךָאנ) ע ק 5? יי ב

 -לַאהכוב רעד ,רָאטקעריד רעד ...ןופרעד ןיוש טסייוו טדָאטש עצנַאג

 ...רעהַא דלַאב עלַא ןעמוק ייז ,,,טנייפ יד ,רעט

 העוו ?רעהַא עלַא .(דנעה יד טימ קסעלּפ א ינע מ-יטע

 ,לעקנעב ַא ףיוא וצ ךיז יז טצעז טייקטלעמוטעצ סיורג ןופ) ...!רימ ןיא

 פע ןוא ריהט יוד ךיו טנעפע סע .סויווש םעד ךוטרַאפ ן'טימ ךיז טשיוו

 -ל ָא ג --- םהיא ךָאנ ,רעטלַאהכוב רעד בר אפלע מי ה ןיירַא ןעמוק

 .(רָאטקעריד רעד ר ע לַא ט נ ע ד

 ?רעדיינש רעד ַאד זיא ואו .בדַאמ?ע טי ה

 רעד ,(תולדג טימ סיורַא טערט) רעק ָארַאס עלעמיש

 .ךיא ןיב סָאד -- רעדיינש
 -וונש םוצ .םלוע ןעדנעניוטש םעד טכַארטעב) ב רַא מל? ע מי ה

 .קנַאב רעזנוא ןיא סָאװ ,טעיליב רעייא ? ןיוש טסייוו רהיא ,(רעד

 -טסאשט יד ,קנַאב רעזנוא ,סניוועג עסיורג סָאד ןעמונעגסיוא טָאה

 ןיוש .טלעוו רעד ןיא קנַאב עטסכילקילג יד זיא ,יקסעשטרעמָאק ענ

 רע ,רעדעי .ןעמ טניוועג קנַאב רעזנוא ןיא זַא ,לָאמ עטרעיפ סָאד

 טא .ןעניועג וצ סנַאש ַא טָאה ,טעיליב א זנוא ייב טפיוק סע

 רעמַאט ,ןיילא רעלָאטנעדלַאג ררעה רעד ,רָאטקעריד רעד טהעטש

 .טינ רהיא טביולגנ
 .(רעדיינש םוצ ,ןעמעלַא ףיוא טקוק) ר ע לאט נע ד? ַאנ

  ןיוש טסייוו רהיא ? רעקַארַאס ...רעד ...רעד סָאד טנעז רהיא

 ! בוט ?זמ ,ךייא בוט ?זמ .(דנַאה יד םהיא טקירד)

 ,(טסעג עגירעביא וד וצ ךָאנרעד ,ריקנַאב םוצ רעהירפ) 5 י ר ע פ

 סָאװ ?ןהעשעג ַאד ןיא סָאװ ,ךייא טעב ךיא ,רעדניק עשידיא
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 הנותח יצ ?ןערָאװעג ןענעלעג ָאד זיא רעו ?בבוט לזמ ַא רַאּפ
 ? סָאװ יצ ?לָאמ-סנק ַא יצ ?טַאהעג

 ,עיטיניוויא .(ןעלרעּפ ּפָא טפטש) קיש טייווַאל? ַא פ
 טּפַאה) !ויַאילווַארדזַאּפ .(דגַאה יד רעדיינש םעד טקירד) !םַאדַאמ
 | ,(ןעשוק םהוא טימ םורַא ךוז

 ?סָאװ ? אה .(גידעבעל טונ ,מדיוט טינ ןיירַא טפיול) ןוֿפ 5 ַא ק
 -עב ךיז רהיא טָאה ?טנַאזעג ךיא בָאה סָאו ? תמא ןייא יקַאט
 ..ןעציז ןוא ןעציז ָאד טנַאק רהיא !1 ?ץרַאה סָאד ןעסעּפָא טפרַאד
 + ש א ב ר ןָא טמוק סע) ..ָאד ךיוא ןיילא תיבה לעב רעד זיא טא
 .(ןושל םעד טרילרעפ ,טייז ַא ףיוא ּפַא טערט ןומלָאק .ן} יו פ

 רעטייוו ,רָאטקעריד םעד דנַאה יד םיג) ןייפ ר ש א ב ר
 רעדיינש םוצ ךיז טדנעוו ,רעטרעוו ייווצ םהוא םומ טדער .םינ םענייק
 רהעז ןיב ךיא ! רעקַארַאס ררעה ,ךייא בוט ?זמ ,(ןעטייוו רעד ןופ
 טאה בוטש ןיימ ןיא רימ ייב סָאװ ,ןעדעירפוצ רהעז ,ןעדעירפוצ
 ,טסרעה ןד .(ןהוז םוצ .ןָאמָאלָאס ןָא טמוק סע) ..טקילגעב ךדייא
 ..! תמא ןייא יקַאט ךָאד זיא'ס

 יד) ..?שטאיסיט יטסעיווד ?ָאקלַאקס . ן ַא מ ַא ל ַא ס
 ןעגווא יד מימ טכוז ,ןעטייוו רעד ןופ רעדיונש םוצ .ןעשטשילב ןעגיוא
 וצ) {ויאילווַארדזַאּפ ןויאילװַארדזַאּפ .(רעטכָאמ ם'רעדוונש םעד
 ךילקילג ךיא ןיב ענעבָאסַא .(לעסיפ ן'טימ טנַאגעלע טרַאש ,ןעקלייב
 -ַאראס לעזַאומדַאמ ,ןוילטסַאשטס ןעשטָא ,דַאר ןעשטָא .ּךייא רַאפ
 ...ןיק

 ,סנעטשרע ,(לעכיימש ַא טימ  ,טלעמיוררעפ ץלַא דָאנ) ע ק לייב
 ףיוא ױזַא ַאד זיא סָאװ ,סנעטייווצ ןוא ,רעקַארַאס רָאנ ,ןיקַארַאס טינ
 ?הלודנג ַא רַאפ ד י י א

 ,ןעגָאז סיּפע ליוו) ...יל עיטעיַאמינַאּפ ,5ייוו .ן ַא מ ַא ? ַא ס
 ןופ ןעגיוא רָאּפ ייווצ טלעטשעגנָא ךיז ףיוא טהעורעד ןוא םוא ךיז טמקוק
 פוטש ןעדער ,טייז ַא ןָא פָאןעטערט ןעגנוי יד .ןעגנוי-רעדיינש ֹוד
 .(ךיז ןעשיווצ
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 ?דניצַא וד טסגַאז סָאװ ,לעּפָאק ונ ..יִאס ַאק לעטַאמ

 טרעשַאב ? ןעגָאז ךיא לָאז סָאװ .} ַא ב5 ַא ס ? ע ּפ ַא ק

 ןעצנַאג ן'טימ ייז סָאד ןיגראפ ךיא .יִאס ַאק ?עפטַאמ
 ?ן נ | א טימ ןייז טציא רעבָא טעװ סָאװ .ןעצרַאה

 ? ןייז לָאז'ס ,וד טסליוו סָאװו .{} ַא בל ַא פ ?עּפ ַא ק
 ךאד וד טזיב .(עלייוו ַא ןָא םהיא טקק) יִאסַאק ?עטָאמ

 ר ,..! דרעפ תרוצב חמהב ַא יקַאט
 היא טפראד השפא .(רעדוינש םוצ) ן יי פ ר ש א ב ר

 | .(ינעשעק רעד וצ ךיז טמענ) ?טלענ
 !יטלָאװזַאּפ !ןיינ ?טלעג .(וצ טגנירּפש) ב ר ַא פל ע טי ח

 ַאטנַאק ַא טָאה רהיא .(רעדיינש םוצ) .קנַאב ןיא זנוא ייב -- טלעג
 ,(רָאטקעריד ן'פיוא טקוק) ..,טנערוקַאטנַאק ,זנוא ייב

 .(םענויאניא עלַא ןעדער עדנעגלָאפ וד)

 לעיפיוו ןיא .(ןירעדיינש רעד וצ) בצ ק יס איי? אומש
 | ? שיילפ ןעקיש ךייא ךיא לָאז

 זיא סָאד .קישטשיילַאקַאב ליוולעוויהשמ

 ..."לעפעש ן'טימ ןעטייל ןעבעג ,לעפעל ן'טימ טיג טָאג זַא, -- ַאי

 בר וצ וצ ךיז וז טגָאלש ,דלעג ןופ טדער עמ ,טרעהרעד ?י ע ּפ

 ףיוא ?טלעג טלהָאצ עמ ?ױזַא .(רָאטקעריד םוצ ךָאנרעד ,ןייפ רשֲא

 רַאפ טמוק רימ .,הנמלא ןייֵַא ןיב ךיא -- דנַאהרַאפ ךיא ןיב טלעג

 טלהעצ) ! ןעטסניטיונ ם'נופ עטסגיטיונ סָאד זיא ?העמ ןוא ,?חעמ
 עוועזאר רַאפ ניצנַאװצ טימ ?עבור ַא לָאמ ןייא ,(רעגנופ וד ףיוא

 ךָאנ יוא ,להעמ ענערָאק רַאפ סעקיּפָאק ניצכעז ןוא ףניפ ןוא ,להעמ

 ..גיצכעז ןוא ףניפ רעדעיוװ ןוא ,גיצכעז ןוא ףניפ לָאמ ַא

 !םַאדַאמ ,עיטיניווזיא .(ּפָא וז טּפעלש) קיש טייוו ַא ? ַא ס
 -- עטיַאשולסַאּפ .(רעדיונש םוצ .ןעקלייב ןעבענ ןענָאמאלאס טהעזרעד)

 רעבָא ,עיעדיא עיינ-לענַאּפש ַא ראג ,עיעדיא ַא ךייא רַאפ דיא בָאה
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 טימ ןוא ךייא טימ ןעבעל ױזַא לָאז ךיא ,ענעבָאסַא דובינ ַאטשט
 | ..1 בייוו רעייא

 ןופ םורַא טפוגל ,טלודעצ יו הע ק ַָארַאס על? ע מיש
 ַא טעסיוא רָאנ טרַאװ .(ןעמעלַא רעביא טיורש .ןעועדנַא םוצ םענווא
 רעוו ,ןעזייועב ןעמעלַא ךייא ?עוו דיא ,ךייא לע ךיא !עלייוו
 סאו ןוא ,ןָאק רעקָארַאס עלעמיש סאו ןוא רעקַארַאס עלעמיש זיא
 -יטע ,ונ ,(בייוו םוצ) ;{ ךמע קלאפ רעזנוא ןעזייא ןוא רעש טיידעב
 ? םולח ַא ךיז ט'מולח רימ זַא ,וד טסגָאז סָאװ ,ינעמ

 ?עלעגנוי א סיּפע טזיב ? ןעד סאו ,ינ ע מיי טע
 רעד וצ .ןעלירב יד םווא טהט) הע ק ַארַאס עלע מיש

 טימ ךיז טשוק ,דנעה ֹוד טמענעצ) ..!עניימ ךעלרעדניק .(רעטכָאט
 .(גנאהרָאפ רעד טלַאפ םַאזגנַאל --- .ךיז טנויוועצ ,רהוא

 ,טקַא ןעטשרע ןופ עדנע
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 .ימקַא רעטייווצ

 עמ -ַא ןופ קולבנָא םעד טּפַאה .טעניבַאק ןימ ַא ,רדח סיורג ַא
 רעד ףיוא ָאד זיא'ס לעבעמ .טרָאס- רַאפ סָאװ .ןיזַאגַאמ .לעב

 - ,טצנַאלג גנודסלַא ,וונ ןוא א גנירטַ .ָאד ךיז טנופעג --- טלעוו :

 -עגנָא טהעג ,ר ע ק ָא ר ַא ס ע לע מ י ש ,תיבה-לעב רעד |

 ןופ סָאװ-רָאנ ,טַאלַאח רענרייז ;טנַאגעלע ןוא יג ןַאהט
 טימ טעלישז ענעטעמַאס עגיברַאפלעיפ ַא .,סיורַא לערָאנ רעד

 המעח סָאד .טסערּפעג שירפ ,יונ זיא ץלַא .ךעלּפענק ענעדלָאג

 "עדלָאג - .ןעריושעגמורַא קרַאטש זיא לעדרעב סָאד .טרירעמעש

 -ורעהירפ םעד ןענעקרעד וצ םיוק ,לעטיה ַא ןהָא .ןעלירב ענ
 ןעקנוטעגניוא -- + ג ע מ - ו ט ע ,בייוו ןייז .רעדיינש ןעג
 -וּמש עטסעב וד טימ טהיינעגמורַא ,טעמַאס ןיא ןוא דייז ןיא

 עסיורג ןערעהיוא יד ןיא ,לערעּפ זלַאה ן'פיוא .טויברא-ןעצ

 ןעשטשילב רעגניפ טכַא עלא ףיוא ,ךעלגנורהווא ענעטנעמיד

 ,טנעוול ןוא ךיז טלעקַאש ,לעכיב ַא טלַאה רע --- .ךעלרעגניפ

 ןוא ווזַא טָאלג טציז יז .סערעטניא סיורג טימ ,סיוא טזייוו

 .גנורע'צ רהיא ןיא ךיז טלעגעיּפש

 ? ןועמש 1 ןועמש .(ןוגינ ַא טימ ןַאמ םוצ) ינע מ-יטע
 .(רעכעה לעסיב ַא רַאנ ,ןוגינ םענעגויא ן'טימ לָאמ ַא ךָאנ .טינ טרעה רע)

 ? ןועמש ! ןועמש
 טכַאמ ,ךוב ם'נופ ךיז ןעפירעגּפָא) רע קא ראס עלע מיש

 "?ןועמש !ןועמש , .(וז סָאװ ,ןוגינ םענעגייא ן'טימ ךָאנ רהיא
 ! ןועמש טינ ,שטיוװערַאקַאמ ןָאימעס

 ףיוא זיא ?עיפיוו ,שטיװערַאקַאמ ןַאמעס .ינ ע מ-י טע
 ? רעגייז םענערלינ ןייד

 .(רעגייז םענעדלַאג ַא םיורַא טמענ) רעק ָאר ַא ס עלע מיש
 ?ןעד זיא סָאװ .ףלע ףיוא לעטרעפ יירד

 ןיא ןעכאװ יירד רַאפ .ױזַא טָאלג ,טינ-ררָאג .ינע מ-יטע

 טעוו טעיליב רעזנוא זַא ,טסואוועג טינ ךַאנ רימ ןעבָאה טייצ רעד
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 ןעדעי רעגנופ וד םווא טקַאנק) ..סניוועג עסיורג סָאד ןעמענסיוא
 !ןועמש .(עזיוּפ -- .ןעטנאולורב וד ןיא ךיז טלעגעיּפש ,רעדנוזעב
 ? ןועמש

 ,(רהיא וצ ּפָאק םעד סיוא טהערדה) רעק ַארַאס עלעמיש
 נָאט ַא לָאמ לעיפיו { חמ רענעצַאק ? ןועמש לָאמ ַא רעדעיוו
 ! "שטיװערַאקַאמ ןָאימעס , ןיירַא ּפָאק ןיא ןעּפאלק ריד ןעמ ףרַאדעב
 ?! "שטיװערַאקַאמ ןַאימעס , !"שטיװערַאקַאמ ןָאימעס,

 -ַאקַאמ ןָאימעס ,טינ לעביאראפ ןייק בָאה .ינע מייטע
 ? ןעטרָאד וד טסוהט סָאװ ,שטיווער

 ---והט ךיא סָאװ ,דָאד טסחעז .רעקַארַאס עלעמיש
 .(ךוב ם'נופ ךיז ןעסיירּפָא טינ ןָאק) .ןעייל ךיא

 ס אוו :גערפ ךיא ,טסנעייל וד זַא ,העזךיא .ינעמ-יטע
 | | ? טסנעייל וד

 ,ןעגָאז ריד לע ךיא זַא וא .ר עק א רַאס עלע מיש
 .ךיא ןעייפ עטכישעג ַא ןעייל ךיא ? ןעסיוו וד טסעוו

 ?וד טסנעייל עטכישעג ַא רַאפ סָאװ .ינ ע מייטע
 ױזַא רַאנ ,עטכישעג ןייק טינ .רעקַארַאס עלעמיש

 -ַאש) { ּפִא ךיז עּפעשט ןוא --- עקיטירק ַא ...ַא ...ַא ,גנובײרשַאב ַא
 ,(רעמייוו א ןוא ךיז טלעק

 רעד ףיוא ןענַאטשעגפױא ,םינּפַא טיב .ינ ע מ יי ט ע
 ,ארומ יא בָאה .סעכ ןיא טזיב וד גילדעוו .(עזיוּפ) ? טייז רעקניל
 | ,טסנעייל וד סָאװ ,טינ טסייוו ןוא טסנעייל וד זַא

 .(ךיז ןעלקָאש ןיא ץלַא ךָאנ טלַאה) רעק ָארַאס עלעמיש
 סָאװ ,אי אקוד ןיוש סייוו דיא זַא ,ןעטכאד ריד ּדיז זָאל ,ריד ?הָאמ
 קזוח טכַאמ סָאװ ,ץל א םענייא ןופ עקיטירק ַא ןעייל דיא .ןעייל ךיא
 .םכילע םולש רע טסייה ןעסייה ןוא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ

 וצ סָאװ אטשינ ויא'ס זַא ...! םולש םכילע .ינע מ-יטע
 ? טלעוו רעד וצ רע טָאה סָאװ !טייברא ןייא ךיוא סָאד זיא ,ןוהט
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 ךָאנ רע טָאה טלעוו רעד וצ .רעק ָארַאט ע?ע טיש
 זעוועג זיא סָאװ ,רעדיינש ַא םענייא ַאד טביירשאב רע-רָאנ .טינ
 -כַאװעגסיוא לָאמ ַא טימ זיא ןוא סעלַאּפ ןעביז ןיא ןצבק ַא לָאמַא

 ..ריבג א ןערָאװעג ,זעס

 ? סָאװ רעטייוו ןוא ,ונ 1קסע ס'נעטַאטי ךייז .ינעמ-יטע |

 -ע'צל .טשינרָאג רעטייוו ןֹוא , ר ע ֹק א ראס עלעמיש

 ןייֵא ! רזממ רעטכער ַא ...בייוו זייז ןופ ןוא ּפִא םהיא ןופ רע טעוו
 הי מט ב ...! ךמע רע'תמא

 רע טָאה סָאװ !ּפָאק ןייז ףיוא תורצ ענימ .ינעמ-יטע

 יי א היה - ?בייוו םוצ
 ןעדייב ייז ןופ טכַאמ רע .ר ע קַא רַא ס עלע מיש

 רַאג רע טכַאמ ,ןירעריינש רעד ןופ ,דרהיא ןופ רָאנ .,ןעהערדוצסיוא

 } ןירַא טייז ןיא םהיא חור ַא --- עקשעמעל ַא

 ךיא ! ופט --- הכמ ַא םהיא דיז לאז ןעכַאמ ..י נע מ -י ט ע
 ,טַאלג ןוא ...ןעטלַאהעג טינ טנעה יד ןיא ַאװטסדוקסַאּפ ַאזַא טלָאװ

 -ימ ןיא טעקעװַא דיז טצעז דיא ַא -- הדבוע ןייא רַאפ סָאד זיא סָאװ

 -ַאש ןוא ,שיט ן'באנ תבש יי ףיילג ,לעכיב ַא ןענעייל ןענירד ןעט

 - | .!ףיז טלעק
 רעיש רעוו ךיא זַא ?עשזסָאװ .רעקַארַאס עלעמיש

 זערָאװעג טניואוועג .ץכעוחט ַא ! םיּפע ןעבָאה לָאז ךיא .ענושמ טינ

 יה ...! דמע --- ןעטייברא
 ןיוש ןעזאל ,טייבראעג גונעג ןיױש טסָאה .ינע מ-יטע

 ןיימ ,ופט !ןֹועמש .(עזיוּפ) !ריד רַאֿפ ןעטיײברַא םיאנוש ענייד

 רעד .ףיוא טנייה רימ ןעהעג) ןיהואוו .1שטיװַארַאקַאמ ןָאימעס ךיא

 ? טבַאנ

 ?רעטאיערט ןיא רשפא טסליוו .ר ע קָא רַא ס ע לע מ י ש

 ןענשטוקס .(טצינחעג) !רעטאיערט ,עפ .ינ ע מיי ט ע
 ןעלעיּפש ןעלעוו יבשטָאח לָאז עמ !טרָאװ ַא טינ העטשראפ ףךיא

 ."ענאיזול , רעד ןיא רעסעב !שידיא ףיוא
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 טסניימ ףַארנַאטַאמעניפ יא .ר עק ָא רַאס על ע םיש
 רעד טימ טפעשעג סָאד ןעֿכַאמ דיא' עוו טָא ,סיוא טרַאװ 4 וד
 עלא ןהענ ןוא ןהעג ןיוש טלָאמעד רימ ןעלעוו ,עינַאּפטַאק-םליפ
 .טלעג ןעשַארג ַא ןהֵא ןוא טכַאנ

 לעוװ ?זגורב ןייז טינ טסעוװ .(ט'הבנגרעפ) ינ ע מ יי ט ע
 | | .ןענָאז סיּפע ריד דיא

 לָאמ ךס ַא ?ונורב דיא .ר עק א רַא ס ע? ע מי ש

 .ןענָאז וד טסנַאק ,ךָאז עכיילג ַא יבא ?זגורב ךיא ןיב

 יד טימ עינאּפמָאק יד טינ טלעפעג רימ .ינ ע מדי טע
 -.טעינַאּפמַאקס ייז טימ ךיז טסָאה וד סָאװ ,סעקילושז ייווצ

 וד סָאװ ,ןעד ייז טסנעק וד .רעק ארַאס על ע מיש

 0 | ? סעקילושז ייז טספור

 ךיא בָאה ,טינ ייז ןעק ףיא סאו רַאפרעד .ינע טיי טע

 .ןערַאנּכָא טינ ךיד ןעלָאז ייז ,ארומ

 !עטַאלב ?ןערַאנּפָא ?דמ .רעקַארַאס עלעמיש = }
 ייז !טקַארטנָאק ןעטונ א ייז טימ דַאכ ךיא !ןעמ טראנ ךימ םינ
 ןןעטקנוּפ גיצנאווצ ןוא ייווצ !טעװעקַאיווצראפ םונ רימ ייב ןענעז

 ..1 ךמע קלאפ רעזנוא ןעזייא ןוא רעש

 | ן'פיוא ןוא ? ןעטקנוּפ גיצנַאװצ ןוא יירוצ .ינ ע מ די ט ע
 ,טלעג סָאד ןעמענוצ ריד ייב ייז ןעלעוו ןעטסניצנַאװצ ןֹוא יירד

 | / יי ,טנעה יד טימ יו

 פא ריד סייב .(סעכ ןיא ןיש) רע ק ָארַאס עלע מיש

 ,ןעד טסייוו וד !טסדער וד סָאװ ֹוצ ךיז רעה !המהב !גנוצ יד
 | | ? טסדער וד סָאװ

 סָאוו ,ריד טימ השעמ יד ךָאד זיא סָאד טָא .ינעמייטע

 ! סעקַאק ןיא וד טסרעוו דלַאב --- ןעדער טינ ריד טימ ןַאק עמ

 .(שיט ןיא דנַאה רעד טימ ּפָאלקַא) רעק ָארַאס עלעמיש
 .,ףיוא טהעטש) { !םילכ יד ןופ סױרַא טינ ךימ גנערב !יטעמײטעּפ

  טימ ףיז טסעגראפ וד .(קירוצ ןוא ןיה לָאמ עכילמע םורַא טנַאּפש
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 -יש טימ טסדער וד זַא ,סיוא ךיז טלהָאמ ריד ! טסדער וד זעמעוֶו
 סיוא טנייה ןיוש ןיב ךיא זַא ,טסעגראפ וד ...רעדיינש םעד עלעמ

 טנייה ןיוש ןיב ךיא 1 ןעזייא ןוא רעש קלָאפ רעזנוא סיוא ! ךמע

 רעניא ,רעקַארַאס שטיווָארַאקַאמ ןַאימעס
 -עג) ... 1 טרָאטש ןיא ריבנ רעטסערג רעד טינ ביוא ,עטסערג יד ןופ

 עמ סָאװ ,רעה ,העג .(סעכ רעד ּפָא םהוא טהעג קירוצ ןוא ןיה גידנעה
 ..רימ וצ ןירַא ןעמוק סָאװ ,ןעשטנעמ יד ןֹוא ...רימ ףיוא טגָאז
 ! ךמע -- רַאפ רימ טגעל עמ סָאװ ,ןעטפעשעג יד ןוא

 וד סָאװ ,רענענייא רעד וד טזיב רימ יב .ינע מ-יטע
 | | - -יזעוועג טזיב

 -מוא רעד יקַאט זיא סָאד טָא .רעקארַאס עלעמיש

 ...ץרא-ךרד רהעמ עלעסיב ַא שטָאח ןעבַאה טנעמעג טסלַאװ 1 קילג

 סָאד ריד רַאפ ּפָארַא ךיא םענ דלאב טא .ינע מדי טע

 ...לעטיה

 סָאװ .(דנַאה רעד טימ ךָאמַא) רעקַָאראס עלע מיש

 ןיימ ,עקלייב ץינרע זיא ואוו .(עזיוּפ) ? ןעדער וצ ריד טימ זיא
 | ? עקשטעלעבַאזיא ךיא

 ךיא ןיימ ?ןעקלייב וד טספראד סָאװו ףוא .ינעמייטע
 ? ןעקשטעלעבכַאזיא

 ןענעייל רימ לָאז יז ?יװ דא .רעקַארַאס עלעמיש
 .ךיא ליוו טשטַאּפ יד

 ןיוש טסָאה ? טשטאּפ יד לָאמ ַא רעדעיװ .ינע מ-יטע
 ? טשטָאּפ ַא ןעמוקעב רעדעיוו

 טזייו) 1 טשטַאּפ ןימ א דָאנ .רעקַארַאס עלעמיש

 .(ףעירב עטנעפעעג ןייק טינ טימ גרַאב ַא שיטביירש ן'פיוא רהיא

 ףעדיא ַא ןופ יאדוא 1 ףעלווירב עניטינ .ינעסייטע

 -ניק ןוא בייוו טימ ףרָאד ןופ ןעבירטעגסױרַא סהיא טָאה עמ סָאװ

 רעביא ןעגנַאהעג ךיז טָאה ןַאמ רהיא סָאװ ,הנמלא ןזייַא זופ ןוא רעד
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 טלָאװראפ רהיא ךיז טָאה'ס סָאװ ,דיומ ַא ןופ רָאג רעדָא ,רהיא

 ...ןדנ ןייק טינ טָאה יז ןוא ןעבָאה הנותח

 ? וד טסניימ עשז סאוו ,ונ .רעקַָארַאס עלעמיש

 .דיומ רעניזָאד רעד ףיוא ,רהיא ףיוא תונמחר ַא יקַאט זיא

 יד ןענערהָאװעב ,סע טסייה ,וד טספרַאדעב .ינע מייטע

 : : ? טלעוו עצנַאג

 ןָאק ךיא לעיפיוףױוא .רעקַָארַאס עלעמיש

 ןעבעגעג טָאג ריד טָאה יקַאט םעד בעילוצ טָא .ינעמ-יטע
 ? סניוועג סיורג סָאד

 ,םעד בעילוצ ?ןעדסָאװ ביוצ .רעקַארַאס עלעמיש
 ? ךוי טימ עשַאק ןעסע ןעלַאז רימ

 ? ןעקעלק ריד סָאד טעװ עשז לעיפיו ףױא .ינעמ-ייטע
 סָאד ,עלערַאנ .(ךייװ ראג ןיוש) רעקַארַאס עלעמיש

 יד .גנידסלַא ףיוא ןענַארט טעוװ עינַאּפמַאק-םליפ רעד טימ טפעשעג

 טימ טסעמש עס זַא ,רָאג הרבס ַא'ס .אנקמ רימ זיא טדַאטש עצנַאג

 ? ןענַאילימ יר ןיא וד טסהעטשראפ סָאװ רָאנ ...ןוילימ ןעבלַאה ַא

 | .{ףמע

 וד םוראוו ,טסהעטשראפ וד זַא ,ריד זיא טונ .ינע מייטע

 { ןענַאילימ ןיא ןעסכַאוװעגסיוא ךָאד טזיב

 וד טסהעז טָא ,ןעגעוטסעד ופ .רעקַארַאס עלעמיש
 טקוק ,ךיז טלעקָאשעצ ,טרָא ןייז ףיוא קירוצ קעווַא ךיז טצעז) ...ךָאד
 ! ינעמ-יטע .(ליטש ,םורַא עלייו ַא ןיא .ךוב ןעבלעז ם'ניא ןיירַא
 1 ינעמ-יטע .(רעכעה ןיוש ,לָאמ ַא ךָאנ םורַא טונימ עבלַאה ַא ןיא)

 םהיא ? ריד ךיא ןיב ינעמ-ײטע ַא רַאפ סָאװ .ינעמייטע

 --- (ךָאנ םהיא טכַאמ) ךימ ןוא ,שטיװַארַאקַאמ ןאימעס ןעפור ןעמ לָאז
 .* !ינעמיטע , * !ינעמ-יטע?

 סָאװ .(ןעגָאלשעג ךיז טנפעג) רעק ַארַא ס עלע מיש
 ,ןעסעגרַאפ רַאג בָאה ךיא ,טינ לעביארַאּפ ןייק בָאה .תמא זיא תמא

 .ענוועמיפעי עניטסענרע טנייה ןיוש טסייהח וד זַא
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 ַא ןיב ף י א ןַא ,רימ ףיוא ךָאד טסנַָאז .ינ ע מיי ט עי
 יב יב .חמ רענעצַאק

 ךיד טעב ךיא .טכערענ רהעז .רעקארַאס עלעמיש
 עניטסענרע ,ןעטעב ריד ייב .לעװ ךיא סָאװ .,וד טסייוו ...הליחמ
 | ? ענוועמיפעי

 ,ןעטעב רימ ייב וד טסעוו סָאװ ו,העגײטשַא .ינעמייטע

 '? שטיװַארַאקַאמ ןָאימעס

 לעסיב א (םונפיתונמחר ַא טומ) העקַָארַאס עלעמיש

 .סטכַאמעגנייַא
 ? סטּכַאמעגנייַא ןענירד ןעטימ ןיא םיצולּפ .ינע םייטע

 8 ךיו טנעפע סע) .? רעייומ .{ ךיוס .(לוק ַא ףיוא ךיוה טעיירש)

 .(דוומ !ד דב נוי ןיורַא טמוק סע ןוא ריתט עגיטייז

 ךיס .(םוורג .קעװַא ךיז טלעמש) דיוס יד דבכ כוי
 יי - 26 2 6. .  .?רהחיא טפוד

 ? בר םעד ? ךיא ףור ןעד ןעמעװ .זיינ .ינע מדיט ע |

 ,טינ ןעמָאנ רעדנַא ןייק ןעד בָאה ףיא .ריומ ירד דפכויי

 ? "דיומ, ץוח ַא

 ױזַא ַאד ריד טחעטש סָאװ --"דיוט,וא ןוא .ינעסד-יטע

 .(ךעלעסילש ֹוד רהיא טיג) ? ףיומ ַא זיא עמ זַא ,ןורסח ַא ? ןָא טינ

 ן'ראפ סטכאמעגנייא גנערפ ןוא לעכעלעש ַא םענ רָאנ העג 1 ַאנ
 ןוא טקעדעגוצ לָאש ַא טימ סָאװ ,יִאלס םענעפָא ם'נופ ,תיבה-לעב

 | .ןעדנובעגרעביא לעכיט ַא טימ
 לָאז עיפיוו העלעסולש יד טמעפ) דיומ יד ד בכוי

 , .? ןעגנערב ךיא
 עשי' ריגנ ןיא ,דָאד וד טסנָאז ,טנעירעג טסָאה .ינעמ-יטע

 -עגנייא טסע דיגנ ַא לעיפיוו ,ןעסיוו ןייַלַא וד טספרַאדעב ,רעזייה

 .םטבַאמ
 ןַאהרַאפ ,םיריגנ .ײלרעלַא זַאהרַאפ .ד יומ יד ד ב כוי

 וואהרַאפ ןוא ,עלעגייפ א יו ,רעסעמ ץיּפש .ז'פיוא טסע סָאװ ,דיננ א



 108 סניוועג עסיורג סָאד

 ,ןעסע יז לעימיוו סָאװ ,םיריזח םידיגנ ,דובכ רעייא רעביא טעב ףךיא
 יי .גרַאק ייז זיא

 ַא לעסיב ַא .םערעוו ןיוש ךיד ןעלַאז ןעסע .ינע מ-יטע
 יב -{ דיומ ַא ןופ ןוש5

 ,ךעלעסולש יד טימ ןהעג ךיז שָא) דיומ יד דבכֹוי
 ךימ טפור עמ ..(עט'תיבה-לעב רעד וצ ,עלייוו 8 ףיוא ּפָא ךיז טלעטש
 | .ד בכוי

 .טגָאזעג רימ טסָאה וד סאו ,טוג ָפ דבכוי . ינעמ-ייטע
 -יטע --- .ָּא טהעג דיומ יד דבכוי) {  דבכוי ,ןײרַא ררע רעד ןיא הענ
 .(ךיוה טעיירש) } דיומטסנעיד ַא ןופ תֹוזע ןייֵא .(ןַאמ םוצ ינעמ
 ּיוק אל ועד לע דנע מ ןוירַא טמוק סע) ! לעדנעמ { לעדנעמ
 ןעניל יד .רענלָאק ןעכיוח ַא ףיוא סּפינש ןעסייוו ַא טימ קַארפ ַא ַא ןוא
 םלַאה ּפָאק םעד .ןעסכַאװעב טעפ ןוא בָארג ןוא ץרַאזש םהיא ייב ןענעז
 -וא יו ,םהיא יוב ךיז ןעדנעמעלעט דנעה יד -טיוז ַא ףיוא לעסיב ַא רע
 .(עגורעב

 טפור ךימ  .(ךיז טקעלעב) .י יקאֿפ רעד לעדועמ = |
 ? טָאד רהיא

 רָאנ הענ ? ןיציבר יד ?ףיא ףור ןעד ןעמעוו .ינע מ-יטע
 יז לָאז .סטכַאמעגנייַא ךָאנ דיומ יד טקישעג בָאה ךיא ,גנוטכַא בעג
 רעד וצ ץַאק ענירעגנוה א יוװ ,קרַאטש וצ טרָאד ןעּפַאחוצ טינ דיז
 ...ענעטעמס

 ךיז טרהעק ןוא ןהעג ךיז טזָאל) | ייקאל רעד לעדנעמ
 -רַאו סרעקַאנק יד { תיבהילעב .(תיבה-לעב םוצ טדער .קירוצ םוא
 | - .ינרערעּפ ןיא ןעטרָאד ןעט

 ? סרעקַאנק ערעסָאװ .רעקַארַאס עלעמיש
 ם'נופ סָאװ ,ייוצ יד טָא ..יי ק אל רעד 5ע ר נ ע מ

 : .רטטאיערט
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 ? ַא .(ךוב סָאד קעװַא טנעל) רע קָארַאס ע5ע מיש |
 *מאק-םלימ רעד ןופ םיפתוש ענייס ? קישטניבור ןוא קושטרַאדניוװ

 | ? ןירַא טינ ייז ןעמוק סָאװ רַאפ ?  עינַאּפ

 טזייוועב ןעּפיל עבָארג יד ףוא) ייק א? רעד 5 עדנעמ

 .טינ ייז זָאל ךיא סָאװ ,רַאפרעד -(לעכוומש ַא םהיא ייב ךיז

 ,טסייה סָאװ .(טרעדנואוורעפ) רע קא ר ַאס עלעמיש

 ? טינ ייז טזָאל וד

 העד זיא ױזַא .(טסנרע ץנַאג) ייקאל רעד ?עדנעמ

 טהעג רע בוא זיא ,טמוק רעצימע זַא .םידיגנ יד ייב רהיּפנייַא

 טפרַאװ עמ ןוא ןעקַאנ ןוא זלַאה םהיא ןעמ טיג ,טעדיילקעג םערָא

 -ירפ ןעמ ףראדעב ,ןָאהטעגנַא ןעש טהעג רע ביוא ןוא ,סױרַא םהיא

 -לעב רעד זַא ,טשרע .ךָאנרעד ןוא ,,תיבה-לעב םעד ןעשזָאלַאד רעה
 = .יירַא םהיא ןעמ טזַאל ,ןעזָאלניײרַא םהיא לָאז עמ ,טסייה תיבה

 "סענרע .(בויו םוצ .טניטש) דעק ָארַאס עכעמיש

 ..!ךמע ?הףיורעד וד טסגָאז סָאװ !ענוועמיפעי עניט

 ךיז טסָאה *- !סָאװ ךיא סייו .(ןַאמ םצ ינעמ-יטע

 יד ןוא ,ןענירד עקצימ תרשמ א טימ ן'הנעט'סיוא טלעטשעגקעוװַא

 -עגנייַא עצנַאג סָאד ןעסערפפיוא עלייוורעד ןעטרַאד טעװ דיומ

 .{ ריד טפייה עמ סָאװ והט הענ .(תרשמ םוצ) .סטכַאמ

 .ןהעטש טבוולב ,ןהעג ךיז טזָאל) ייק א? ר עד לע ד נע מ

 ? ןעגָאז ייז ךיא לָאז סָאװ זיא .(תיבהילעב םוצ

 ? ןעמעוו .רעקַארַאס עלעמיש

 .סרעקַאנק יד .ייק א רעד ?עדנעמ

 ןירַא יז קיש .טשינרַאג .רעקַָארַאס עלעמיש

 טימ ריהט רעד ףיוא ךיז טנעגעגעב ,ּפָא ווקאל רעד לעדנעמ) !{ וצוצרעהַא

 ַא טוהט ןוא סטכַאמעגנויַא ם'ניא רעגניפ ןייז ייַא טקנומ ,דיומ יד דבכוי

 ילעב םעֶד וצ טגָארט ,דנַאה רעד רעביא ץעז ַא םחיא טוהט דבכוי - .קעל

 .(עלייוו ַא ןהעטש טביילב ,ןהעג ךיז טזָאל ןוא סטכַאמעגנווַא סָאד תיבה
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 רעטייוו ןוא .(עט'תובהילעב רעד וצ) דיומ יד דבכוי -
 - | 4 טשינרַאג

 : טאוװעג וד טסָאה א סָאװו .ינעמייטע
 -נַא סָאד ךימ טעוװ רהיא ןַא .(עויּפ דיומ יד ד ב כוייה

 .דבכוי סייה ךיא זַא יועסיוו רהיא טלָאז ,ןעפור ןעפראדעב לָאמ ערעד
 .(ּפָא)

 -ישנַא ןייֵא רַאמ סָאד זיא סָאװ .(ןַאמ םצ ינע מייטע
 סע) ....1 דיומ ןייק טינ ,ףָארטש סטָאג ַא סיּפע זיא סָאד - ?שינעק
 ן'כָאנ םענויא ןיירַא טזָאל ווקאל רעד לעדנעמ ןוא ריהמ יד ךיז טנעפע
 ,ןעקישטניבור ןוא ןעקוש טרָאדגו וו ןערעדנַא

 טלָאגעג ,גיטרַאסוורג ןָאהטעגנָא ןעהעג עדווב .ּפָא רע טהעג ןיילַא ןוא
 -סוורג ,ךעלעקשטנעה ןעגָארט ,דנעה יד ןיא סרעדנוליצ טימ ,ןעטסיטרַא יוו
 .(ןעסּפינש עגוטרַא

 יד ףווא טמענ ,ףיוא טהעטש) רעקַארַא ס ע5 ע מיש
 ןיוש רהיא טָאה 1 טסעג אבה ךורב .(ךילפעה רהעז ענעמוקעגניירַא
 םוצ) ? טקַארטנַאק םענעבירשעגרעביא םעד ךיז טימ טכַארבעג
 סטכַאמעגנייַא ךָאנ ןעבעג סייה 1 ענוועמיפעי עניטסענרע .(בייוז
 ךיז טביוה ינעמ-ישע) .סגעוו ןייא ןיא ךיֹוא קינשיוװ לעסיב ַא ןוא
 -וש .ןעסווברעפ ן'טימ קינשיוװ ן'כָאנ ןוולַא טהעג ןוא קשח ןהָא ףיוא
 רימ ןעלעוו ,רעהַא טיג טקַארטנַאק םעד .(טוול עגנוו ֹוד וצ עלעמ
 .(רעיּפַאּפ םענעבירשרעפ ַא סוורַא טמענ קושטרָאדגיװ) .ןעקוקכרוד םהיא

 טינ .ןיב ךיא .רעטכָאט ןיימ םהיא טעוװ ןעקוקכרוד ,טסייה סָאד
 ,פערעטכעט ַא ךיא בָאה ,ירבע רעד ןיא ץרוט ,טכַאדעג ךייא רַאפ
 ייב יז זיא --- יז טנעק רהיא ,ענעטַארעג ַא ,טשטנעבעג טָאג ךימ טָאה
 . ףעביירש ן'טימ קישטזַאקירּפ ן'טימ רעטלַאהכוב רעצנַאג ןיימ רימ
 ..רעסַאוװ ַא יו ,ט'נובשח ןוא טביירש ןוא טנעייל ..?כב לכה טימ
 -ניבור ינַאּפ .(ןעסָאריּפַאּפ טימ עקשוּפ ענרעבליז ַא רעטנוא ווז .טגָארט)
 יד ןופ טשרָאקַא טכוזרעפ ,ונַא ! קושטראדגיװ ינַאּפ } קישט
 יד ןופ ,ןעסָאריּפאּפ לָאמ ןייא ןיוש זיא'ס ! ןעסַאריּפַאּפ עגיזַאד
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 ויווצ שומ ןעמענ ,ףווא ךיז ןעֿביוהייול:עגנוז עדייב) ..{ דמע ע'תמא

 זיא רימ ןעטלַאה ,סָאד טסייה ,ואוו זיא ,ַאי .(ןעסָאריּפַאּפ וצ רעגניפ

 קושטרַאדניװ רעֶבעיִל ןיימ-,ךייא טעב ּךיִא-,רימ טגָאז ? הדנח רעד
 טמוק יװ  ןעגערפ דייא ?/ביא .סָאװ ,קישטניבוה רֶערעייט ןיימ ןוא
 רעד ךיא סָאװ ,טיג לעביאראפ- ןייק טָאה --- . טייפ עגנוי ייווצ ,רהיא

 אזא ןצ רהיא טמוק יוװ --- ,טסָארּפ ןוא ךיפטנעפָא ױזַא ךייא טימ

 ..+ טפעשעג-םליפ םאד .יוו ,קסע םענעדלַאג

 ...עטכישעג עצנַאג א ןיא םעד ןיא א .ק וש טר ַאדגיוו

 יירר יא ןעקהעצרעד' יז ןָאק עמ סאו | : .ק שי ּש ט ני בור

 יי יא זנוא .טקוק רהיא יו , ,ןענעז רימ :רעטרעו

 ךיא ;ךימ דא .(ןעדער ט טונ םהוא .טזָאל) ק 1 ש : ר ַאדגיוו

 "ור .רבח .ןוימ ןוא ךיא ,רעטרעוו יירד ןיא ןעבעגרעביא ייז לעװ
 / . עקנַאדעג טימ ועשטנעמ ןענעז קישטניב

 .םעיצַאניבמָאק טימ , ,קיש ט ניבורה
 א גידנעטש זופ .ןעבָאה רימ ןוא -.. ק : שש ם ר א ד גיוו

 ןעוועג ןיבי ,לעיּפשייב םוצ ,דיא - ,רעטַאעהט וצ תוכייש ַא טָאהעג
 ןיא טלעיּפשעג ,,טנַאקיזומ רעטמחיראב .ַא ןוא ,טנַאקיזומ ַא לָאמַא

 ןייק טשינ ךיוא זיא קישטניבור .רבֹח-.זיימ/ ןוא ..ןערעטַאעהט עֶלַא

 עינעירעוואז יקסרעכַאמקירַאּפ .ַא ,ןעטלַאהעג טָאה רע --- רעװויבַא
 ךיא .ןערַאיטקַא יד ןערימערג ןיירַא .רעטַאעהט ןיא זהעג טגעלפ ןוא
 -ערגראפ רע זַא ,רֶע --- ,רזממ םעד ,ןעגיוא יד ןיא ןעגָאז םהיא ףרַאד
 - ַא ןעפַארטעג ךיז טָאה לייוורעד 1 ךומַאנ סע זיא ,ןעצימע טרימ
 רַאפ טינ ,טכַאדעג טנייה טינ ,טכעלש ןעוועג זיא טייצ יד .השעמ

 -ַאטַאמעניק-רעטַאעהט ןיא טלעטשעב ךדימ דיא בָאה ,טכַאדעג ךדויא

 ?עיּפש ךיא ,ייווצ לעיּפש ךיא ,טכַאנ ַא לעיּפש ךיא .,ןעלעיּפש ףַארג

 ם'נופ לכש רעד זיא סָאװ --- ןעקוקוצ ןַא ךימ ביוה ךיא .,,יירד

 םוש ןייק םעד ןיא זיא'ס זַא ,סיוא ךיִז טזָאֿפ ?הַארגָאטַאמעניק

 ; 8 | יי ...לכש
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 יז רעטכעלעגי אס . קי ש ּט ניבורד

 לבש רעד ,טסייה סָאד .(ךיז טּפַאחרעפ) קוש ט ר ָא ד גיוו

 זיא ,לכש םעד טסייוו םָאװ ,םעד רַאפ רַאנ .?כש רעסיֹורג ַא זיא
 | ,לכש סיוא לבש רעד

 '! טינ ראג עלאג ,קיש טניבור

 ךיא -- טינ העטשראפ ךיא רע קאראס עלעמיש
 -וופמ רעדָא ,גיכלימ רעדָא -- ךדשפנ הממ {ךמע רעטסַארּפ ַא ןיב
 טא ---םיוא טמוק ךייא ייב ןוא !רעהַא רעדָא ,ןיהַא רעדָא) ! גיש
 ןייק ראנג ,רעטכעלעג ַא סָאד זיא טָא ןוא ,לכש רעסיורג ַא זיא'ס זַא
 .ייז טלודעצ רָאנ ןיוש ןיב ךיא זַא ױזַא -- ,םינ לכש

 ,וד טויב גירלוש .(ןעקישטניבור וצ) קוש ט ראד גיוו = }
 ןהעטשראפ וצ ןעבעג ייז לעוו ךיא !רעביא ךימ טסגָאלש וד זַא
 .יײגנַאג ַא טימ לבש םער

 טזָאל רע ,ןהעטשראפ וצ יז בעג נט .קיש טניבורה
 ? טינ ךיד

 ,ןעסיוו טפרַאד רחיא !ןינ .דע קָא רַא ס עלע מיש
 ...ַא ןעוועג ןיב ךיא זַא ךָאנ ...ףיורעד םינלעב עסיורג ןענעז רימ זַא/
 ינאגעג ךָאװ עלַא דימ ןענעז ,ךמע רעטסָארּפ ַא ,טכַאדעג טנייה טינ
 ,טנייה ןוא .סָאװ רַאֿפ ןעוועג ראנ זיא'ס יבַא ,ענַאיזול רעד ןיא ןעג
 טעמב ןיא ,סניוװעג ןעסיורג ן'טימ טקילגעב ךיס טָאה טָאנ טניז
 ףיא טלָאװ .וצוצניהַא ןהעג טינ ןעלַאז רומ סָאװ טכַאנ יד ַאטשינ
 טימ םעד ןיא ןיירַא העג ךיא זַא ,טציא טרפבו ,ןעסיוו ןעלעוו רהעז
 -רעד לכש םעֶד .(רעגניפ וד טימ טכַאמ) תיצמת ...םעד ...םעד ,טלעג
 קַאנק א) ...סיּפע ,.,סיּפע ,ץנוק ַא סיּפע ןעקעטש ךָאד זומ ַאד ,ןופו
 ! ךמע ןימ ַא .(רעגנופ וד טומ

 {ץינוק ןאהרַאפ ָאד זיא סיוועג .סושטרַאדגיוו
 !ץנוק א ראפ סָאװ דָאנ ןוא .ק יש ט גי בו ד
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 !ןענעיד ךיז זַאל .(טשינ םהיא טזָאל קוש ט ר ַא ד גיוו

 ייז ,סַארוקַא ךַאז עצנַאג יד ןהעטשראפ וצ זעבענ ייֵז דיא לעװ טא

 ךַאז יד .(רעדוונש םוצ וצ ריז טקור) .דנַאטשרעפ טימ דיא ַא ןענעז

 רעד ןעגעקַא זַא ,טקוקעגוצ ךיז רהיא טָאה .ךַאז עטסָארּפ ַא זיא

 "ער ַא טימ ענרעטמַאל ַא ןַאהרַאפ זיא ,ריהט רעד רעביא ,ענעצס

 "מאל רעד ייב טרָאד ךיז טהערד עס סָאוװ ,?עדער ז'פיוא זיא ??עד

 טכַאמ) .עטנעל עגנַאל א ,רוַאלָאלעצ ןופ עטנעק ַא ןעגיוצעגנַא ,ענרעט

 | יי .(דנעה וד טומ

 טלעקָאש ןוא ןיירַא ליומ ןיא רבח םעד טקק) קיש טניבו ֹר

 | .סע טסייה עמליפ ַא ,(ּפָאק ן'טומ וצ

 רָאטָאפעגּפָא עמליפ רעד ףיוא זיא .קוש טרַָאדגיוו

 טָאה ...טנעווייל ן'םיוא טהעז רהיא סָאװ .,רעדליב עַלַא טרעיפארג

 | - 4 ?טייקעצ סע רהיא

 ,טינ ?עביאראפ ןייק טָאה .רעקַארַאס ע?עמיש

 זיימ זַא ,רהיא טחעטשראפ ,?יוװ ךדיא ,עקשטעלייוו ןייא ּפִא טרַאװ

 ..לבש םעד ןעסיוו ךיוא לָאז ןוא ייברעד ןייז ךיוא לָאז ענידיא

 ךָאנ .ּרדח ןעטייווצ ןופ ןײרַא טמוק עכלעוו ,בייוו םוצ סיוא ךיז טהערד

 יַאק ַא -- ץַאט רעד ףיוא .ץַאט ַא טימ ויקָאל רעד לעדנעמ ךַאנ טהעג רהוא

 יד דבכוי ךָאנ טהעג ןעלדנעמ ךָאנ .ךעלזעלג טימ הקשמ עטיור ןיפַאר

 .שימ .ן'פיוא םלעטשעגקעװַא דרעוו ץלַא סָאד .ץַאט ַא טימ ךיוא דיומ

 | | .(ּפָא דבכוי ןוא לעדנעמ

 "נייא טהעטש טָא ,קינשיוו רהיא טָאה טָא .ינעמ-יטע

 ,..טליוו רהיא זַא ,ןעמענ טנַאק רהיא ,סטכַאמענ

 הצרי םא ,ןעמענ טעוװ עמ . רע קאר ַא סו על ע מיש

 דנעוו ,ךעלועלג יד ןיא ןָא טסיג) ,ןעמענ ןעמ טעװ סיוועג ,םשה

 םָאװ רַאפ ,"ענַאיזול . ןופ ?כש םעד ןערעה טסליוו ,(בייוו םוצ ךיז

 ףיוא סָאװ ,טנעווייל ן'פיוא גנידסלַא ןעהעז רימ ןוא ךדיז טהערד עס

 םיּפע וד טסעװ ,וצ טשרַאקַא ךיד ץעז ?ּפָא דיז טוהט טלעוו רעד
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 ןוא טגָאטעג טרָאד דָאד .טסלָאװ וד ,בעיל סע ךָאד טסָאה .ןערעה
 : - ! טניטכענעג

 טצעז) !טנייפ ךַאבענ סע ךָאד טסָאה וד וא .ינעמייטע
 ףיוא ןָא ךיז טרַאּפש ,עקמעשוק רעכייוו ַא ףיוא טיוז רעד ויב קעװַא ךיז
 ,ןעברַאפ וילרעלַא ןופ ןעטויווק עטהיונעגסיוא טימ עלעשיק ןעדייז ַא
 -עיצ לעסיב עצנַאג סָאד ןהעזסיורַא לָאז עמ ,יױזַא דנעה יד ףיונעצ טגעל
 .ןעכראה רימָאֿל ,ונ ,(גנור

 ןעגעק םינּפ ן'טימ ןעצעז וצ ךיז טסיילפ) קוש ט ר ַא ד גיוו
 ןעטלַאה ואוו ןיא .(תיבהילעב םוצ רע טדער ןעדער רָאנ ,םַאדַאמ רעד
 ? רימ

 ױזַא יו ,רימ ןעטלַאה עמליפ רעד יב .קיש טניבור
 ...ענרעטמַאל רעד ייב טרָאד ךיז טהערד לעדער סָאד

 ןופ ריחט רעד ייב .(בייו םצ) רעק ַארַאס עלע מיש |
 -רעטמַאל א ןחעזעג וד טסָאה ,ךילייל םעד ןעגעקַא טַארוקַא ,ןעביוא
 וד טימ טזייוו) .ךיז טהערד עס ןוא לעדעדר ַא ַאד ןעטרָאד זיא ?ענ
 וורד ןָא טסיג ,ןיפַארַאק םוצ םענ ַא ךיז טוהט .ךיז טהערד עס-יוו ,דנעה
 פייוורעד ן'רימ .ןעהערד ןעטרָאד סע ךיז לָאז .(טסעג יד וצ .ךעלזעלג
 ֿפָאמ ןייא ןייז לָאז'ס ,ןעבעג טָאג זָאל ! םייחל -...ןעפיל יד וצ ןעמענ
 יד טימ וצ ךיז ןערהיר טסעג וד .טקנירט) ..|ךמע לָאמ עלַא רַאפ
 | !רעטייוו טסיש דניצַא .(ןעּפיל

 .ןעצרוק ןיא לָאמ ַא ךָאנ ,ַאזלַא .ק 'וש ט ר ַא דגיֹוו
 .טנעווייל ַא רהיא טָאה ַאד .(דנעה עדייב טימ טלהָאמ)

 .טנעווייל ןעכילטנייועגַא קיש טניבור
 -רָאג ָאטינ זיא טנעווייל םעד ףוא .קוש טרַָאדג יוו

 .טשינ

 ,טשינרָאנ עלַאנ .קיש טניבור
 ןיא טנעווייל טייז רענעי ףױא וא .קוש טרַָאדגיוו

 ' | .טשינרַאג ָאטינ ךיוא
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 טקוק רעקַארַאס עלעמיש) !טשינרַאנךױא .קיש טניבור
 | .(טשַארעביא בייוו ן'פיוא

 "רעד ןיוש רהיא טעװ סָאד ,(םינ טביולג) י נע מסדר ט ע
 ףימ ?טשינרָאג אטשינ טסייה סָאװ !רערעייא עבַאב רעד ןעלהעצ
 ןייא ?טלעג גרַאק זנוא טסָאק סע ?"ענַאיזול , רעד ןיא טינ זעהעג|
 --- ,סָאװ טינ ןיילא סייוו ךיא ןעשנואוועג סע ךיז טלָאוװ רערעדנַא
 !טשינרָאג ָאטשינ זיא טנעוװייל טייז רענעי ףיוא זַא ,ייז ןעגָאז
 טעװ עמ סאו ,רעדניק עניילק ןייק טשינ סיּפע ךָאד ןענעז רימ

 ...} תוישעמ-אבב ןעלהעצרעד זנוא

 "ראמ ןייק טָאה .(טלעכיימש ,שטשוטמ) קו ש ט ר ַא ד גיוו

 ןעטייברא רימ .,ןעטסילַאיצעּפס ןענעז רימ ,םַאדַאמ ,טינ לעביא
 ןעבעל ן'טימ טנוזעג) םָאד ןעבָאה ריס .טכַאנ יו גָאט םעד ןיא

 ,ףיורעד טגעלעגקעווא

 !הסנרּפ רעזנוא זיאס .ק ייש טני בור

 ,רוציקב .(ןעקושטרַאדגיװ וצ) ר עק ָארַאס עלע מיש
 ! רעטייוו טסיש !וונ

 רעטכער רעד .טשינרַאג -- אלא .קוש טר ַא דניווו
 .ענרעטמַאל רעד ייב ,ןעגעקַא טרָאד סָאװ ,?עדער סָאד זיא רקיע

 רעד ףיוא דנַאה רעד טיט טזייוו ,קירוצ םינּפ ן'טימ סיוא ךיז טהערד}
 טהערד סע ואוו ,טרָאד .(ריהט רעד וצ סיוא ךיזיןעהערד עלַא ..ריהטמ

 ..עטנעל ירד ךיז

 טסייה עמליט יד .(דנַאה רעד טימ טחערד) קי ש ט ני ב ו ר !

 ןימ ַאזַא רָאפ טמוק םונומ רעד ןיא ןוא ריהט יד ךיז טנעפע פע) ...םע

 +יקָאל רעד לעדנעמ ,ןהעגוצניירַא ךיז ןעסייר ןעדוא עכילטע : ענעצס

 .,(דנעה עדייב טימ ּפָא ווז טלַאה

 זיב ,טונימ ןייא טייצ טָאה .ייקאל רעד ?עדנעס
 ר פ ,ןעשזאלָאד ל'כיא
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 תעוו ? ןעשזָאלַאד רימ סָאװ .(םענייאניא עלַא) ןע דיא יד
 תעגיה רעד ףיוא הבדנ ַא ןעבַאה ןעפרַאד רימ ? ןעשזַאלָאד רימ
 ! הרות-דומלת

 רעשירַאנ .(ויקַאל םוצ םיירש) ר ע ק א ר ַא ס ע 5 ע מ י ש
 טסָאה סָאװ ! ןיײרַא ןעטימ ןוא טנערָאפ ןייד ןיא חור ַא ,קוידנעמ
 םזייוועב רע רָאנ ,ּפָא טערט לעדנעמ) ! ןיירַא ייז זָאל ? ןעדיא יד וצ וד
 .ןעלטיה יד ןוהטסיוא ןעלָאז ויז ,ּפָאק ן 'פיוא דנַאה רעד טימ ןעדיא יד
 .םינ יצ ,ןעלטיה יד ןוהטסיוא ייז ןעלָאז וצ ,ךיז ןעלקנייווק ןעדיא וד
 .(םַאוגנַאל ןעהעג .טינ ךָאנ עגירעבוא יוד ,ןָאהטעגסיוא ןעבַאה רַאּפ ַא

 ?ןעגאז רחיא ט'סָאװ .(ןעדוא יד וצ) ינעמדיט עע
 יד ןיא ןהעג טנַאק רהיא .טציז .ר ע ק אר ַא ס על ע מיש

 -רךעד ןעדיא ךָאנ ןענעז רימ .םייוג ןייק טינ ּךָאנ ןענעז רימ .ןעלטיה
 .קעװַא ךיז ןעצעז ,ךיז ייב רעקרַאטש לעסיב ַא ןערעוו ןעדיא יד) .עלייוו
 .(רעדוונש םוצ ךיו טעדנעוו ,ןושאר ואבג רעד ,ווז ןופ רענווא

 לועמש בר ,ךייא וצ ןעמוקעג ןענעז רימ .ןושאר יאבג
 עג ךייא טָאה טָאג טניז זַא ,ךייא ןופ טרעהעג ןעבָאה רימ יו ױזַא
 זופ םיאבנ יד רימ ןענעז ,ןעבעג וצ ףיוא טינ רהיא טרעה ,ןעפלַאה
 ..רימ ןעפרַאד הבדנ ַא ןעפרַאד רימ ןוא הרות-דומלת רעגיה רעד

 .(ןעדיא יד וצ .ינעשעק רעד וצ ךיז טמענ) ינ ע מדי ט ע
 טעוו ,הבדנ א טליוו רהיא זַא ,טגָאז ? המדקה עגנַאל ַאזַא סָאװ וצ
 ?ךייא ייב ןעניפעג ךיז טעוװ בָאגסיוא .,,ןעבעג ךייא ןעמ

 ?ףעיפיוו ןופ .(םענייאניא עלַא .ךיליירפ) } ע ד י א י ד
 -רעפ ַא ןופ .(עבטמ ענרעבליז ַא סיורַא טהיצ ינע מיי טע

 ןעביילב ,ןערעדנַא ן'פיוא רענויא ןעקוק ,טשַאררעביא ןעדיא יד) .רעגיצ
 .(ןושל ןהָא

 יילרעלַא דרעוו ,ףיוא ךיז טפָאח) ר עק ארַא ס עלע מיש
 ךיז טלַאה רע רָאנ ,בייו ן'פיוא ןרָאצ ןייז ןעסיגסווא ליוװ ,ןערילָאק
 טשינ טָאה ענידיא ןיימ .(רעטכעלעג א טימ ןעדיא יד וצ טדער ,ןייא
 רעניה רעד ןופ םיאבג יד טנעז רהיא זַא ,ַאח-אח ,טרעהעגנייא
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 רַאפ הבדנ א ױזַא טָאלג טניימעג ,םינּפא ,טָאה יז .הרות-דומלת

 "ולש ןיולק ַא סיורַא טמענ) .ןעבעג ךייא לעוװ ךיא ,טמוק ...ןעדיא ַא

 טערָאּפ ,עפַאש רעגרעזייא רעד וצ וצ-טהעג ,ינעשעק-טאלישז רעד ןופ עלעס

 ןוא ,רעגיצנאווצ-ןוא-ףניפ רעיפ ,לעקעּפ ַא סיורַא טמענ ,עלייוו ַא ךיז

 ןוא הבדנ ַא רהיא טָאה טָא .טָאנ .(ןעדיא וד וצ וצ סע טגָארט

 ןעשידיא ןע'תמא ןיימ ,ןעמַאנ ןיימ ןיירא דוב ןיא ןיירַא טביירש

 רעניה רעד רַאפ טקנעש רעקָארַאס ריאמ 'רב ןועמש -- ןעמָאנ

 ,טשַאררעביא עלַא ףיוא ןעהעטש ןעדיא יד) .רעטרעדנוח ַא הרות-דומלת
 עכילטע םיוק ןעגָאז וצ ךיז טנופעג ווז ןופ רעניוא .רהעז םהיא ןעקנַאד

 ,(רעטרעוו

 ונמיקו וניחהש ןעגַאז רימ !ןועמש בר .ןוש אר יא כנג

 ,הרות-דומלת ַא זיא הרות-דומלת עגיה יד טניז .הזה ןמז5 ונעיגהז

 טרעדנוה ןעבעג טָאג ךייא לָאז ,רעטרעדנוה רעטשרע רעד סָאד זיא

 ,ןמַא --- סטוג סָאדלַא ןוא החלצה ןוא קילג רהָאי

 -עגעועג) .ןמִא -- החלצה ןוא הכרב .(עלַא ןע ד י א י ד

 .ענעגָאלשעג ַא ןוא גנומיטש יוד ּפָא ןעהעג ןוא ךילדנוירפ ּפִא ךיז ןענ

 טביילב ,םורַא טנַאּפש ,טוג טינ ךיז טלהיפ עלעמיש .טרעיופ ענעמ-יטע

 .(ןהעטש

 -לַאװנ ַא .ָאידַאי .(ןיילַא ךיז וצ)רעק ָארַאס עלעמיש

 ..טנעווייל ..עטנעל ..וצ ןעטכַארט ןעשטנעמס  ..!לכש רענוװַאד

 .(טיול עגנוי וד וצ) !ךמע !ךיז טרהיר סאד { טבעל סָאד ןוא ...םליפ

 .ןעסענרעפ טינ ןעלַאז רימ ,ָאי ?סָאד טסייה ,רימ ןעטלַאה ואוו זיא

 ןעזַאלכרוד טינ טעוו בייוו ןיימ סָאװ ,טקנוּפ ַא ךאנ ןַאהראפ זיא'ס

 ןיא זַא ,ליוו דיא !ענוועמיפעי עניטסענרע .(בייוו םוצ) ! ןפוא םושב

 ,דניירפ ערעזנוא ןוא דיא ןוא וד זַא ,שוריפב ןהעטש לָאז טקַארטנַאק

 רימ רעטַאיערט ַא רַאפ סָאװ ןיא ןהענ וצ טכער סָאד ןעבַאה ,לשמ7

 ,םניחב ,טכאנייב ייס ,גָאטיײב יאס ,ןעליוו רימ ןעוו ןוא ,זעליוו

 . .סע טסייה ,סטלהאצעג םוש ַא ןהָא
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 עס !השעמ ענעש ַא .(דנעה יד טכערברעפ) ינ ע מ -י טע

 ! ? ליפא טקַארטנָאק ןיא טינרָאנ ךָאנ טהעטש

 .ןעלעטשניירַא ןעסענרעט טָאה עמ .קוש טר ַא דגיוו

 .ונעג זיא-- טדערעג טָאה עמ !םַָאדַאמ .קיש טני בור

 טנאז ױזַא .(םהיא וצ סעכ רהיא סיוא טוָאל) ינע מיי טע

 םעדכָאנ רהיא טעוװ ,סיּפע וצ ןעמוק טעוו'ס זַא א ?ר ה י א

 ןענעז ריס !{ טייל ערעייא ןענעק רימ ...1 טינ טסייוו רהיא ,ןענאז

 !דַאשט ַא ףיוא םיניבמ ךיוא

 -נײרַא סע לָאז עמ ,וד טסנַאז .רעקָארַאס עלעמיש

 ,ןעקושטרָאדגיװ וצ) .ןעלעטשניײרַא -- ךיוא גָאז ךדיא ?ןעלעטש

 פעברַא יד ,?חומ טייז ,טעשטַאקרַאפ .(שיטביירש ן'פיוא םהיא טזייוו

 .ןירַא טביירש ןוא

 "טביירש .שיטביירש םוצ ףרָאװ ַא ךיז טוחט) קוש טר ַאדניוו

 ,ענעבירשעגרעטנוא יד ,רימ, .(רע טנעייל ךָאנרעד ,רעיּפַאּפ ן'פיוא וצ
 -ָארַאס םַאדַאמ יד ,רעקַארַאס רעה רעד זַא ,טקנוּפ ַא ךָאנ וצ-ןעבעג

 "ייב יַאס ,טכער סָאד טָאה ,עילימַאפ רעייז ןופ רעוו רעדָא ,רעק

 "נוא ןופ ןעדעי ןיא ןעציז ןוא ןעמוקוצניירַא ,טכַאנייב יַאס ,גָאט

 ? ןעדעירפוצ ."טלעג ןהָא ,םניחב ןעפַארנַאטַאמעניק-רעטַאעהט ערעז

 .(בייוו ן'פיוא טקוק עלעמיש)

 ןהעטש לָאז טקַארטנַאק ןיא זַא יו ךיא .ינע מיי טע

 ,ךיוא ?ענייפ רעטסעווש ןיימ

 "אפ יד , ךַאד טהעטש עס !םאדַאפ .קוש ט רָא דניוו

 ! "רעקַארַאס עילימ

 ףהיא ,רעקַארַאס טינ ןיא עילימאפ רחיא .ינע מ-יטע
 ,ָאקנעבָארקשיװ זיא עילימַאפ

 .טכערעג ןענעז םַאדַאמ יד .ק ייש םס ניבור
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 טלעטש ַאט .ױזַא דלַאבװ .ר עק אדַאס עלעמיש
 ...עטנַאקַאב ןוא דניירפ עֶלַא ןיירַא

 ריד וד טסָאה טָא ?עטנַאקאב .(ףיוא ךיזטּפָאח) ינע מ-יטע

 קנַארק טינ ןענעז ייז -- ייז הכמ ַא !גרַאק ןיא רעמאט ,ךָאנ

 ! ןעלהאצ

 םוצ) .טכערעג םָאקלַאפ ןענעז םַאדַאמ יד .קיש טני בור

 .רעדניק ערהיא טימ אקנעבַארקשיװ םַאדַאמ ןיירַא ביירש ,(רבח

 -ניק טָאה יז .טשינ רעדניק יד ,אי יז ףיינ .ינעמ-יטע

 ןַאטַאלרַאש ןייא !שינעּפַאחסױא ןייא ןעמוק ייז ףיוא געמ --- רעד

 ...ןערעדנַא ם'נופ רעסערג

 !טכערעג נידנעטשלַאפ ןענעז םַאדַאמ יד .ק יש טי בור

 .קע ןייֵַא ןוא -- אקנעבארקשיװ טָאדַאמ ביירש

 ףאבענ !םַאדַאמ ענעש ט ?םַאדַאמ רעסָאװו .ינע מ-ייטע

 טמוק סע) {רהיא זיא העוו ןוא ךָא זַא ,עט'נויבא ןייֵא ,עט'ינע ןייַא

 .(לָאמ עלַא יוװ טסָארּפ ןָאהטעגנָא ,עקלייב ןַא

 םוק .ַאד טזיב וד סאו ,טג .רעקָארַאס עלעמ יש

 זיא'ס יצ ,טקַארטנַאק םעד ןענעיילרעביא רימ וד טסעוו ,רעהַא
 עגנוי עדייב) ? טדערענּפָא ןעטכענ ןעבָאה רימ סָאװ ,ָאד גנידסלַא
 . טקַאוטנָאק םעד רהיא ןעגנַאלרעד ,ןעקלייב ןעסורג ,ףיוא ןעהעטש טייל

 .(קעװַא קירוצ ךיז ןעצעז ןוא

 רַאפ ןענעייל סע ךיא געמ .(טקַארטנָאק םעד טמענ) .עק יי ב = |

 .(ךיז רַאפ טנעייל ,להוטש ַא ןיא קעוװַא ךיז טצעז) ?דךיז

 יז .(ליטש ,טייל עגנוי יד וצ) ר עק ָא רַא ס ע5ע מיש

 סָאװ ןוא ,שטייד ןוא שיססור ןוא שידיא ...1 טונ אקוד ןיוש ןאק

 .(םעקוב ַא טומ ייקָאל רעד לעדנעמ ןיירַא טמוק סע) ..!טליוו רהיא

 "װַאנָאמעס ַאלעבַאיא ֹוצ .ייק א? רעד ?עדנעמ

 ,לעטרַאק ַא טימ ַאנ
 .(ןעמולב יד טמענ) ?רימ וצ .ע קל? יי ב
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 ןופ ?ןעמולב .(ןעדעירפוצ) ר ע קָא רַא ס ע?ע מיש
 | ?ןיא ןעמעוו

 שטיװַארַאקסַא ןַאמַאלַאס .(לעטרַאק סָאד טנעייל) ע ק לי י ב
 { ַאחדַאחיַאח ,ןייפ

 -כעלעג רעד זיא עשז סָאװו .ר עק ַארַאס ע?ע מיש

 .(ּפָא לעדנעמ) .ןהעג טסנַאק .(ייקָאל םוצ) ?רעט
 סָאװ ?רעטכעלענ ןייק טינ זיא'ס ?עשז סָאװ .עקלייב

 ןעועג רע זיא ואוו ?ןעמולב -- תונתמ רַאפ םיצולּפ רָאנ זיא
 ייב טָאה עמ זַא ? טסקנעדעג ,טייצ רעד ןיא ןעכַאװ יירד רַאפ

 רעטָאפ ןייז וצ טרָאװ טוג ַא ןעגָאז לָאז רע ,הבוט ַא ןעטעבעגנ םהיא

 טכַאמ) סעציילּפ יד טימ טשטיינקרעפ רע טָאה ,טלעג הריד ןעגעוו
 םעד רעביא טינ) ..." { ַאײיסטעיַאסַאק עינ אינעמ ָאד ָאטע ,--- (ךָאנ םהיא

 עמ יוװ ,יֹוזַא ןעבירשעג זיא טקַארטנַאק רעד .(ןערעיּפַאּפ יד רעמטַאפ

 טא .(שיט ן'פווא סָאװ ,ףעירב קַאּפ ן'פיוא טוייוװ) .טדערעג טָאה

 םענ ךיא .(ךיז וצ ףעירב יוד טמענ) ? טשטַָאּפ עגיטנייה יד זיא סָאד

 ריד לעװ ןוא טשטאּפ יד ןענעיילרעביא ךיא לע טרָאד ,ךיז וצ סע

 ןעּפַאח עכלעוו ,טייל עגנוו ּוד וצ ךיז טגיינרעפ) .ןעבעגרעביא םעדכאנ
 .(ּפָא עקלייב --- .קסַארט ַא טימ ףיוא ךיז

 ענדַאמ ַא .(טייל עגנוי יד וצ) רעקָארַא ס ע?ע מיש

 "סָאר ַאזַא ןיא טרָא רהיא ףיוא ערעדנַא ןייא ,,,! רימ ייב ?עדיימ

 ...1 תורישע ַאזַא ייב .,.! שֵאק
 !טינ ערה-יע ןייֵק :שטאח נָא .ינע מ-יט ע

 ַא ,לעסונרוב ַא ,לעדיילק ַא .ר עק ָא ראס ע?ע טיש

 ענירג טימ ןַא-טמוק ,ןעפיוק רהיא ל?יװ עמ זַא סעיינ ַא עלעטיה

 טייל עגנוי עדייב) ?ןוהט רהיא ט'סָאװ !טינ ?יוװ יז --- םערעוו

 -- םיכודש רהיא טדער עמ ,רחעמ רהיא טפרַאד סָאװ .(לעּפתנ ןעגעז

 טלעטש ...ןעחעז טינ ,ןערעה טינ יז ליוו --- עטסערג יד ,עטסנעש יד

 ליו ?םתסה ןמ טכרָאהעג רהיא טָאה ןייפ רשא בר --- רָאפ ךייא

 ױזַא טינ ,טסייה סָאד ! טברַאטש רע -- הט ףךודש ַא רימ טימ רע
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 ףיא יוװ ,ןהוז ןייז ױזַא טינ ןוא ,ןהֹוז ןייז יו ,ךודש םעד ליוװ רע

 סאו ,ןייפ יוװ ןעדיא ַאזַא טימ ןייז ךדשמ ךיז ןעוועג ןלעב ַא טלָאוװ

 ...ןכש א רענייז ןעוועג לָאמַא ןיב דיא

 ..טכאדעג טנייה טינ :שטָאח גָאז .ינעמייטע

 זַא ?ָאיֵא ?טוג ךָאד יא .ר עק ָא רַא ס על ע מיש
 ףךאד ןעמ טלָאװ ,ךיוא ליוו ךיא ןוא ,?יוו זהוז רעד ןוא ,ליוו רע
 יז !אפ :רעבָא יז טנַאז -- ?ףוס ַא ןוא רעלעט ןעכערב טנַאקעג
 "עב סע --- .לעמתג ןענעז טיול עגנוי עדייב) .ןעטכַארטעב ךיז טעוו
 .(ויקֲאל רעד לעדנעמ ךיז טזייוו

 זיא ?זמיםילש רעד .(טעיק) ייק א? רעד לעדנעמ
 .ָאד רעדעיוװ ןיוש

 ?לזומ-םילש רעסַאװ .רעקָארַאס עלעמיש

 .ןכרש רעד קישטיײװַאלַאס .ייקַאל רעד ?עדנעפ
 ?רע זיא ואו ?קישטיײװַאלַאס ,רעקַאראס עלעמיש
 .ינדערעּפ ןיא ,רע ןיא טרָאד ,ייקאל רעד ?לעדנעמ
 ל ןירַא טינ רע טהעג סָאװרַאפ .רעקַארַאס עלעמיש
 טגאזעג ךייא ךָאד בָאה ךיא ,ייקַאל רעד לעדנעמ

 ,רעזייה עשיריגנ ןיא רהַאי עטשרע סָאד טינ ןיב ךיא זַא ,ןיוש
 ...זַא ,רהיפנייא רעד זיא םידיגנ יד ייב ןוא

 -ַאלָאד רעהירפ ףרַאד עמ זַא .רעקָארַאס עלעמיש
 העג טרעדניצַא ,טעשזאלָאד ןיוש רימ ךָאד וד טסָאה ,ונ 4 ןעשז
 יד טימ סעקדארַאּפ יד טָא ,יוא .(ּפָא לעדנעמ) !{ןיירַא םהיא ףור
 -עג זנוא ןעשיווצ ,ןעטַארקעטס יד ייב ,רהיא טרעה ,סעינַָאמערעצ
 וד ךיז טנעפע סע) ...!דער יד ראפ ןעפַארטש טינ לָאז טָאג ,טדער
 ,ןבדש םעד ןעקישטויווָאלָאס ןיירַא טזָאל ויקָאל רעד לעדנעמ ,טיורב ריהמ
 פֵאז עמ !ןכרש א דיא ַא ,אבה ךורב .(ּפָא טהעג ,ריהט וד וצ טכַאמ
 ,סישטייווַאלַאס ינַאּפ ,טציז ,ז'חישמ ןענַאמרעד
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 דובינ ַאטשט -- טנייה ץיה ַארַאס .קיש טייווַא?לָא ס

 ? ןעריא יד טָא ןענעז רעוו ןוא .(טוול עגנוי וד טכַארטעב) !ענעבַאסָא

 ?עגיזָאד יד ןענעז סָאד ?ַא .(ךיז טנָאמרעד) !ךילטנעק רהעז סיּפע
 ,טפעשעג סָאד טכַאמעג ייז טימ רהיא טָאה סָאד ?רעטַאעהט ם'נופ

 עשז סָאװ .(דנַאה וד ייז טיג) ?םעד טימ טננילק טדָאטש יד סָאװ

 טימ טזייו) ? טלענ טעווערבעשז רחיא זַא ,טנַאז עמ ? רהיא טכַאמ

 .(דנעה עדייב

 ,טשינרָאנ !טלעג טעװערבעשזעמ !ע .קוש טרַאדניוו

 .הסנרּפ טָאה עמ ,יתיתכהמ

 .לעברעק ַא ּפִא טנעל עמ וא .קיש טניבור

 רעה סָאװ ,ךיא סייוו .(רעדיינש םָאצצ) קיש טייווָא לא ס
 !טפעשעג ןעדלַאג ַא זיא'ס !{ד י מ טגערפ רהיא !ייז רהיא
 ןערעוו ןעשטנעמ !סיוא טינ ךיז טּפעש סָאװ ,ןענורב ַא זיא'ס
 טייל עגנוי עדייב) !לעברעק ַא ּפַא טגעל עמ ,ייז ןעגָאז --- רשעתנ
 .(רעגנעל ֹוװ רעטיירב ןערעוו

 זַא ,רהיא טנַאז .(ןכדש םוצ) ר עק ָא רַא ס ע7 ע מיש
 ? ףַאמ ךיא סָאוװ ,טפעשענ-םליפ ם'נופ טדָאטש ןיא ןיוש סייוו עמ

 ַא ןָא םהיא טסיג) ?קינשיוו רעזנוא ןעכוזרעפ רהיא טעוו רשפא

 .(לעזעלג

 ןעסייוו עלַא { סָארּפַאװ ַאז ָאטשט .קיש טייוו ַא 5 ַא ס

 ןוא סווא טקנירט) .אנקמ ךייא ןענעז עֶלַא ןוא ןעדער עֶלַא ןוא

 .(טסייברעפ

 ?אנקמ .רעקאראס עלעמיש

 ףייא טימ ןעבעל ױזַא לָאז ךדא ,קיש טייווָא ?ַא ס
 עמ ?ןעטכַארטסױא לעווכ ? עשז סָאװ !בייֹוו רעייא טימ ןוא
 טָאג ךייא לָאז ,יאולה ...רענַאילימ ַא דרעוו רהיא זַא ,רָאנ טסעומש

 ,שטנעמ א זיא שטיוװָארַאקַאמ ןַאימעס .(םייל עגנוי וד וצ) 1 ןעפלעה
 .טינ ייז טרהַא סע ןוא ,ןענעידרעפ וצ בָארנ ןיילַא בעיל ןעבָאה סאוו
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 -ע5 ווא ןע ב ע? :טגָאז ינָאפ יו ,ךיוא טנעידרעפ רענעי זַא
 קעװַא רעטציא ךייא זיא'ס .(רעדיינש םוצ) ...ןע ס ַא 7 ןע ב
 ןוא זהענ ךייא ןיוש סָאד טעוװ ,שטיװָארַאקַאמ ןָאימעס ,קילג סָאד
 ...לוּפת לופנ ,לוּפנִל תוליחה :טהעטש קוסּפ ןיא יוװ ,ןהעג

 ?רעטרעוו טסרעה וד .(בייו םוצ רעקַארַאס עלעמיש

 .(לעזעלג ַא ךָאנ ןַא םהיא טסיג)

 טינ ןיב ךיא ,רעה ךיא .(לעשעלפ ן'פווא טקוק) ינע מ-יטע
 "עג ם ע נ ע י ןופ רעסעב ךיז טרעה סָאװ .(ןכדש םוצ) !ביוט

 ..?ןעסייו ר י מס סָאװ ,טפעש
 ךיִז לָאז סָאװ .(ןירעדיינש רעד וצ) קיש טייווַא לַא ס

 !ןערָאװעג טגָאזעג רעדניק עשידיא עלַא ףיוא ?םַאדַאמ ,זערעה
 טלאפ ןעקישטיײװַאלַאס זַא .(ןירעדיינש רעד וצ ןוא רעדיינש םוצ)

 רע טעװ ,טלעוו יד ןערחעקרעביא ןיוש ךיז געמ ,עעדיא ַא ןייא

 "סער יד ןופ ,יקַאט ןעטרַאד ןופ ךיא העג סָאד טָא ...ןערהיפכרוד יז

 ,"עינעטשטָאּפ ַאיַאמ , -- טהעג ךיא בָאה םָאירּפ ַא ..,ןעטַארקָאט
 יד תמחמ .,.,"דַאנָאמעל , ןוא ,"ןעסָאריּפַאּפ , ןוא ,"סעיטידַאס, ןוא
 טקנירט) ...!ענעבָאסָא דובינ ַאטשט --- ליומ ןיא ןעקורט זיא ץטיה

 ֹּוד רעטנוא םהיא טגַארמ עלעמוש .טסייברעפ ,לַאמ ןעטייוצ ַא סיוא

 .(ןעסָארוּפַאּפ עקשוּפ

 ןופ סָאד רחיא טהעג לכה .רעק ָארַאס עלעמיש

 ? הריפס רעד ןיא ןעטרָאד סָאד טלַאה ואוו זיא .,סרענייפ יד

 טלָאװ יאולחה !טונ ןױש טלַאה סע .קיש טייווַאלַא ס

 ףיא סָאװ ,סעיטרַאּפ עניימ עֶלַא טימ ןעטלַאהעג ױזַא ןיוש ךיא
 !עעדיא ַא ןיַא םהיא טלַאפ סע זַא ,ןעקישטייװַאלַאפ ...רהיפ
 ,סייה קרַאטש טינ ךייא זיא'ס ביוא .(סָארוּפַאּפ םעד טרעכיוררעפ)

 ךיא ױזַא יװ ,טיזיוו ןעניטנייה ןיימ ןעלחהעצרעד ךייא ךיא לעוו
 "ענג ןעבַאה ייז סָאװ ןוא ,טגַאזעג בָאה ךיא סָאװ ןוא ,ןעמוקענ ןיב
 ףימ ןעבָאה ייז סָאװ ןוא ,טרעפטנעעג ייז בָאה ךיא סאו ןוא ,טנאז
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 ,לעברַא ּוד טעשטַאקרעפ) .רָאװַאגזַאר ןעצנַאג רעזנוא --- טרעפטנעעג
 .(ךעלרעלעט ףיוא ןעגעלעצ טיורג זיא

 סָאוו .(דלודעג ןייק טשינ טָאה) ר עק ָאֹרַאס עלע מיש
 ,ךָאד טסייוו רהיא ? ןערָאװַאגזַאר ,קישטייװַאלַאס ינַאּפ ,רימ גיוט
 ליִנָא םעיל בָאה'כ ןוא ,ךיא ןיב ךמסע רעטסַארּפ ַא ןיב ךיא זַא
 יד רימ טגָאז רהיא ,טסערּפעגסיוא ןוא טהיינעגפיוא -- חמשאו
 !ץיּפש ןעטכער םעד .,הרוש עטצעל

 "עוו ייז -- ןיא ץיּפש רעטכער רעד .קיש טייווַאלַא ס
 -נאג יד ןייז טעוװ טרָאד .טיזיוו ַא ףיוא דיז וצ ןעדאלנייא ךייא ןעל
 *יוו ַא טימ ךייא ייב ןייז ייז ןעלעוו םדוק רָאנ ...עיטַארקַאטסיר עצ
 !קישטיײװַאלַאס ןָאק סָאד .טנייה ךָאנ רשפא ןוא ,םיז

 ,(ליטש) ? טסרעה וד .(בייוו םוצ) רעקַָארַאס ע 5פע מיש
 טנעז ,(ןבדש םוצ) ..,ןעצכַאסייבראפ םינימה לכ ןעטיירגוצ ףרַאד עמ
 ? ןייז ָאד ןעלעוו ייז זַא ,רעכיז רחיא

 יױזַא .(סטכַאמעגנויא םעד טקנירטרעפ) קיש טייווָא? ַא ס
 ,קישטייווַאלַאס ךימ טפור עמ זַא ,רעכיז ןיב דיא יו

 טימ ךיוא 'טָא רעד וא .רעקַארַאס עלעמיש

2 

 ? ייז
 .(סטכַאמעגנויא לעסיב עטצעל סָאד) קיש טייווָא ? ַא ס

 ? סָארּפַאװ ַאז ַאטשט

 טסייה רעטלַא רעד ,יקַאט רע .רעקַאדַאס עלעמיש
 ?טגאזעג ןיי ? ַא ךייא טָאה ,סע

 טסייה רעטְלַא רעד ,ןיילַא רע יקַאט .קיש טייווַאלַא ס
 ףרעה םייב ,רע טנַאז ,ןייז ן'רימ , :טנָאזעג רימ סָאד טָאה ,סע
 ,טראפ --- ,טנייה ךָאנ רשפא ,רע טגָאז ,טיזיוו ַא טימ רעקָארַאס
 / .."ןבש ַא רערעזנוא לָאמ ַא ןעוועג ,רע טגאז

 םוצ) ?ןושל םעד טימ יקַאט . ר ע ק ַא ר ַא ס ע5 ע מיש
 .(םָא ונעמיוטע) ...גנידסלַא ןייז לָאז'ס ,העז העג .(בייוו
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 יד טימ ןוא ןושל םעד טימ יקַאט .קיש טייווא 5 א ס

 ..1 בייוו רעייא טימ ןוא ךייא טימ ןעבעל ױזַא לָאז ךיא -- רעטרעוו

 -שינ .,,? עלעגנוי ַא סיּפע ןיא קישטייװַאלַאס --- רהיא טניימ סָאװ

 ףיוא גיוא רעטרעוו רַאּפ ַא ךָאנ זעיזער וצ ךייא טימ בָאה ךיא ,רהעמ

 .(םויז ַא ףיוא ןעלעמיש טמענ) ...!עימיניווזיא .(טייל עגנוי יד וצ) .ניוא

 רעד וצ טנעהָאנ ןעהעטש עדייב) .רעטרעוו ייווצ --- םירבד השלש

 .(עממַאר

 ,רעהירפ סייוו ךיא .(ןכדש םוצ) רעק ַארַאס עלעמיש

 ז'חכמ רימ טימ ןעדער טליוו רהיא ,ןענָאז רימ טליוו רהיא סָאװ

 ? בעג ףךיא לעיפיוו ,ןדנ

 -עג רימ רהיא טלָאז .(ליטש טדער) קיש טייווָא? ַא ס

 ,יאדוא טניימ רהיא ןוא } טנעז רהיא םכח א רַאפ סָאװ ,ןייז טנוז

 -הָאֹס עשזַאב ?ןתח רעד רעדָא ?ןעסיו י י ז ןעליוו סָאד זַא

 ,טָא-טָא ,טנעהַאנ ױזַא ןיוש טלַאה סע דלַאביװ ...יױזַא טָאלג ! ינַאר

 טינ ךיא לָאז ,גערפ ַא ךימ טוהט עמ ,עיטעיַאטינַאּפ ,רעמַאט זיא

 | ...םלוג רענעמהעל ַא יו ,ןהעטש ןעביילב

 זיא יז ,טוג ץנַאג טסייו רחיא .רעקַָארַאס עלעמיש

 סע ןיא רהַאי גיצנַאװצ ןוא טרעדנוה רעביא ןוא ,ענייא רימ ייב

 ...סרהיא ןעצנַאגניא

 ..?ינעמײלַאב ,ןעגעוטסעד ופ .קיש טייווַא 5 ַא ס

 טיירג טגיל דנעזױט גיצפופ .רעק ָארַאס ע?עמיש

 "רַאד טניל ןעגיל ,טסייה סָאד ,קנַאב יקסעשטרעמָאק ענסַאשט ןיא

 זיא סָאד -- דנעזיוט גיצפופ ראנ ,דנעזיוט גיצפופ לָאמ יירד ןעט

 ,ענייא רימ ייב זיא יז יו ױזַא ןוא ,רעדנוזעב דעטכַאט רעד רַאפ

 ןוהט ףור ַא טעװ עמ זַא ,רהָאי גיצנַאװצ טרעדנוה רעביא זיא

 .(וצ ךיז ןערעה טייל עגנוי עדייב) ...דמע ,לחומ עשז טייז ,זיהַא
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 !אהוּפעשט .(רעביא םהוא טגָאש) קיש טייוו ַא ל ַא ס
 ,םשה הצרי םא ,ךָאנ טעוװו רהיא ?ןעכַאז עכלעזַא ןופ טדער רעוו
 טוהט רהיא םוראוו ,ןעבעל ט פ ר א ד רהיא !ןעבעל ןוא ןעבעל

 -ַאװַאדעילס ..,ןערעה ךיז טזָאל סטוג -- טסייוו עמ .סטוג ךדס ַא

 ? ןמוזמ זיא סָאד -- דנעזיוט ניצפופ ,ָאנלעט

 רימ ייב .?העצ ןוא פָאלק .ר עק ַארַאס עלע מיש

 ,רימ ייב ,ןעצכעגַאזוצ ,םירובד עטסוּפ ,סעגרָאפינַאמ ןייק ַאטינ זיא

 ... ךמע ,רימ רהיא טהעטשרַאפ ,זיא סע ,ךיא בעג ,ןעבעג גָאז דיא זַא

 ןעבָאה רימ -- םאװָאלס םינדָא .קיש טייוו ַאל ַא ס
 ןיש ךיא ןַאק ,ָאנלעטַאװָאדעילס .,טדערענּפָא גנידסלַא ןופ ןיוש

 -ער ןוא ןעדער ,ןעפיול ןוא ןעפיול ךָאנ ףרַאד ךיא ,רעטייוו ןהעג

 -יַאשטשָארּפ {ןעטפעשעג עטונ טכַאמ ןוא דנוזעג רימ טייז ,ןעד
 ייוצ יד וצ) ..לָאמ-סנק ַא ףיוא ןעכיג ןיא ,םשה הצרי םא {עיט

 רעייא ןוא ,קלח ַא ףיוא ןָאילימ עבלאה וצ דיא שניוו ךייא (םיפתוש
 .(פָא) !עיטיַאשטשַארּפ ,ַאינַאדיװסַאד } ןַאילימ ןעצנַאג ַא --- ףתוש

 ןייק טָאה .(םייל עגנוי יד ֹוצ) רעק ָארַאס עלעמסיש
 עיינ ֿלָאמ עלַא ,ערה ןיע ןייק ,בוטש ַא ריס ייב --- טינ ?עביארַאפ
 זוהט םענ ַא ךיז ןעמ ףרַאד טציא ...ןעטמעשעג עיינ טימ ןעשטנעמ
 יד טעשטַאקרעפ ,ןעלירב יד ןָא טוהט) .טפעשעג םענעגייא רעזנוא וצ

 -ַאקילעד ַא ןוהט ,סע טסייה ,ןעמ ףרַאדעב .(שיט םוצ טהעג ,לעברַא

 -ַאּפ ן'פיוא רעטנוא ךיז טביירש) ,ןעטַאט םעד ןעגעל -- טיײברַא ענט

 טציא ןוא .(םיפתוש עדווב רעטנוא ךיז ןעבוורש םהיא ךָאנ .רעיּפ

 ?עסיב סָאד ...םיקתממ יד ןעבעג ךייא ,סע טסייה ,ןעמ ףרַאדעב

 ,ןעגָאז רעבָא ךייא ךיא ףרַאד .(עפַאק רענרעזיוא רעד וצ טהעג) ...ץנימ
 ָֿאז טדערעגסיוא טינ ,טלענ ןמוזמ ןייק זַא ,םיפתוש עבעיל עניימ

 רָאנ ,יקַאט ךיא בָאה עססַאק ענרעזייא ןייא ...טינ ךיא באה ,ןייז
 זיא ףיורעד .םייה רעד ןיא ךיז ייב טשינ ךיא טלַאה ןעטלעג עפלעזַא
 טמענ ,עסַאק וד ףיוא טנעפע) ..קנַאב ַא ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,ָאד

 ןעטרָאד .קנַאב יקסעשטרעמַאק ענסַאשט יד .(לעכוב-קעשט ַא םוורא
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 לעיפיוו ןוא ,ףרַאד ךיא ןעוו ןוא ,לַאטיּפַאק ןעצנַאנ ןיימ ךיא טלאה

 טגעל) ...רימ ןעמ טיג ,קעשט 8 טעסיוא ךיא ביירש --- ףרַאדעב ךיא

 טמוק סע זַא ?ןעד סָאװ רָאנ .(שיט ן'פיוא לעכיב-קעשט סָאד קעוַא
 ךיא בָאה ףיורעד .ירבע רעד ןיא ץרוק ךיא ןיב ,שיסור ןעביירש וצ
 רעצנאג ןיימ ,ןיוש טסייוו רהיא יוװ ,רימ ייב יז זיא ,רעטכָאט ַא
 -לייב רעהַא ףור ַא רָאנ והט .(ונעמ-יטע ןַא טמוק סע) .רעטלַאהכוב

 . .ןעבײרשנַא סיּפע רימ ףרַאד יז .עלעקטונימ ַא ףיוא ןעק

 ןיא יז זַא ,טכַאד רימ ?עקשטעלעבַאיא ,.ינע ס-יטע

 .(ּפָא טהעג) .,ןוהט קוק ַא ןהעג ךיא ?עוװ טָא ,םייהרעד ןיא ַאטינ

 זַא ,רהיא טרעה ,טוג טשינ .ר עק ָארַאס עלע מיש

 ,שיסור ןייק ןעביירש טינ ןַאק עמ זַא ,,,שטנעמ רעדנילב ַא זיא ןעמ

 טסייו ?ַאש רעדָא .(עזווּפ) ..?לירב ַא ןחָא יו ,רעגרע ךָאנ זיא

 ױזַא ןייז טלָאז רהיא זַא ,הרבס ַא ןעוועג טלָאװ רשפא ? סָאװ רהיא
 ןייז חירטמ ךיז ןוא ,רעדעפ ןוא טניט ַא ךייא רהיא טָאה ןָא ,טונ
 ןָאק ךייא ןופ רעו ?קעשט םעדיָא-טָא ןעביירשסיוא ןייֵלַא יקַאט
 ַא עדייב ךיז ןעוהט קישטניבור ןוא קושטרַאדגיו) ?ןעביירש רעסעב

 .רעדעפ ןוא טנוט םוצ ךיז טמענ קושטרַאדגיו .שיט בוורש םוצ הףרָאוו

 ,לעכיביקעשט ןוא רעגנופ ן'טימ טייט ,ןעלירב ֹוד ןָא טוהט עלעמיש

 רעד ןיא ,ָאד טֶא .(סקעשט תוכבלה ןיא רהָאלק זוא סָאװ ,שטנעמ ַא יו

 טימ קעװַא טלעטש ,לחומ עשז טייז ? רהיא טהעז ,דנַאה רעטכער
 -- יירד טימ ,ףניפ ַא טימ ,סנייא ןייא .,,דנעזיוט ןהעצפופ רעפיצ
 טלעטש ,ןעטנוא ,ןעטרָאד ןוא ...ױזַא טָא .ןעלונ יירד טימ ,ָאי
 ןעמ ףרַאד יילבור .,,ישטַאיסיט טעצַאנטעּפ רעטרעוו טימ טעקעוװַא
 דניצַא ? טלעטשענ רהיא טָאה ...ױזַא טא ,ןיוש טחעטש עס -- טינ

 -קעװַא לָאמ ַא רעדעיוו רימ ןעלעוו ,וצרעהַא ןעּפ יד ,לחומ טייז ,טיג
 יַאּפ טע'מתח ,לעברַא יד רעדעיוו טעשטַאקרעפ) .ןעטַאט םעד ןענעל
 -נעביירש טנייה ךדיז טדעימעננייא טושּפ !ףוא .(טצוווש ,עקנילָאוװ

 --- ?גירלוש זיא רעוו ןוא .(ןעטפול רעד ןיא קעשט ן'טימ טכָאפ) .גיד

 טלאװעג טשינ טָאה ,םולשה ןילע ,רע ,ןיילַא עטַאט ןיימ יקַאט
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 טלָאװ ,ןעביירש ןענרעל ןעוועג לָאז עמ ךימ .ןעביירש ןענרעל ךימ
 -- רהיא טָאה ןסיס ַא !טלעװ רעד ןיא רעביירש ןייא ןעוועג ךיא
 ךייא סע ךיא לעװ ,טלעוו רעד ןיא טפעשעג עטסערג סָאד טמענ

 ...קֹוק ן'טימ ןעמענמורַא

 ענעטלעז ךייא ייב זיא'ס .(ךיז טנעגעזעג) קוש טר ַאד גיוו
 ! ןעטייקניהעפ

 רערעדנוזעב ַא !טנַאלַאט ַא .(ךיז טנעגעועג) קיש טניבור
 ! טנַאלַאט

 טשטעווק .ןעדעירפוצ קרַאטש) רע ק ַארַאס ע?ע מיש
 .ָאטינ ַאד ןיא עניריא ןיימ סָאװ הריבע ןייא ?יקַאט .(דנַאח וד ויז
 קעשט םעד רעבוא טיג) ...ןעגָאז טייל סָאװ ,טרעהעג שטָאח טלָאוװ יז
 קושטרָאדגיוו .ןוירַא םהיא ןיא טקוק קושטנובור .ןעקושטרַאדגיוו ןצ

 םעד ןיירַא טגעל ,ןעגוובנעלע ן'טימ ןיירַא טווז ןיא רבח םעד טגנַאלרעד

 -וּמשרעפ ,זעוורענ רַאבקרעמעב דרעוו ,ןוירַא רעטסווט ןיא ךיז וצ קעשט

 .(ןענעגעזעג ךיז טביולק ןוא ךוז טעל

 ױזַא ךייא ייב ןעמונעגוצ ןעבָאה ריס .קוש טר ַאדגיוו

 .,,טייצ ?עיפ
 ...ֿפָאק ַא טלודעגנַא וא .ק יש ט ני בו ר
 ןעבָאהװ רימ ?רהיא טדערסָאװ .רעקַארַאס עלעמיש

 !ףליה ס'טָאג טימ טפעשעג ַא טכַאמעג סיּפע ךָאד

 !וצרעד טפעשעג טוג ַא ווא ,קוש טר ַאדגיוו
 !סטעדנעצנעלג ַא ,קיש טניבור
 ?רהיא טדער עשז סָאװ טניה .רעקַארַאס עלעמיש

 ךָאנ שטָאח ןעקנירטסיוא ןהעגקעווַא ןז'רַאפ ןעמ זומ ,ױזַא דלַאב יו

 רךעלזעלג וירד ןָא טסיג) קינשיװ ןעניזַאד םעד טָא ןופ דעלזעלג וצ
 ךיז לָאז ןָאילימ רעבלַאה רעד זַא ,ךיז ןעשניוו-וצ ןוא (גידנעהעטש
 טסייה סָאװ ,ןעסיוו לָאז טדָאטש יד ןוא ןעטרַאװ גנַאל ןעזָאל טינ

 טנַאק דניצַא .(גידנעהעטש ןעקנורמ ,רעזעלג וד טומ ןעגנילק) ...{ ךמע

 -ניבור ןוא קושטרָאדגיװ) ...חילצמ טייז ןוא דייהרעטנוזעג ןהעג רהיא
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 רעד וצ וייז טיולגעב עלעמיש .ּפָא ןעהעג ,ךילפעה ךיז ןענעגעזעג קעשט
 טמוק דלַאב טא ,(ינעמ-וטע ןוירַא טמוק םונומ עבלַאה ַא ןוא -- ,רוהט

 "םילש ייווצ יד ןענעז ואוו ןוא ,(םורא ךיז טקוק) .עקלייב רעהַא
 ןעבירשעגנַא ריד טָאה רעוװ ןוא ? ןעגנַאגעגקעװַא ןיוש ? ןע'לזמ
 ןייא ףיוא טנעלענּטָא סָאד טסַאה וד יצ ?רַאד עמ סָאװ ,סָאד
 ? לָאמ שרעדנַא

 ? ןעסטכַאנעלּפָא רַאפ סָאװ .ר עק ָארַא פ עלעמ יש
 -עגפיוא --- לכואו רמוא זיא רימ ייב } ןעגעלּפָא טנייפ בָאה ךדיא
 ..! ךמע ! טסערּפעגסױא ןוא טהיינ

 ? ןעבירשעגנַא ריד טָאה עשז רעװ .ינע מ-יטע

 בָאה ףךיא ,ןיילַא יז יקַאט.ר עק ַארַאפ עלע מיש
 .ןעבירשעג ןעבָאה ייז ןוא טגָאזעג

 ? ןעבירשעג ןעבָאה ייז .(דנעה יד טימ קסעלּפ ַא) י נג ע מ די ט ע -
 טינ טסָאה .ןעבירשעגנַא ןעטרָאד ריד ןעבָאה ייז סָאװ ,סייוו רעוו
 טמוק ? רעטרעוו וד ףיוא) ? ןעקשטעלעבַאזיא ףיוא ןעטרַאװ טנַאקעג
 .(עקלייב ןָא

 ,עקשטעלעבַאזיא טינ ךימ טפור ,ךייא טעב ךא .עק לייב
 ! סייה דיא יו ױזַא ,עקלייב ןעמַאנ ן'תמא ןיימ ייב ךימ טפור

 געט ערעדנַא יד ריד וד טסָאה טָא !ןוש .ינע מ-יטע
 ?ןעוועג ןענעז רימ סָאװ ,יד ןעד ןענעז רימ ! בוט םוי

 ףךימ סָאװ ,עמאמ ,הרצ יד יקַאט זיא סָאד טָא ,ע קליי ב
 וד יקַאט רימ ןענעז ןייז ,טסייח סָאד .,ןעוועג סָאװ ,יד טינ ןענעז
 טינ ןענעז רימ זַא ,רימ ןעניימ ןעניימ רָאנ ,ןעוועג סָאװ ענעגייא
 טינ ןעהעג ,ףרַאד עמ סָאװ ,סָאד טיִנ רימ ןעוהט רעבירעד .,,רימ
 ,ףרַאד עמ סָאװ ,םעד טינ ףיוא ןעמענ ןוא ,ףרַאד עמ ואוו ,ןיהַא
 -- דניירפ רע'תמא רעזנוא ןוא ןעכיילג רעזנוא זיא סָאװ רעד ןוא
 ..ןירַא טינ בוטש ןיא רימ ןעזַאל םענעי
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 ױזַא ,טלעטשראפ יז טדער סיּפע .(ןַאמ םצ) ינע מ-י טע

 .-} ןהעטשראפ טשינרַאג ןַאק עמ ןַא ,ענרָאמ

 וצ וד טסמוק יו .(בייו םצ) ר עק אר ַא ס עלע מיש
 ןענעװטסעד ןופ .(רעטכָאט רעד וצ) ?ןעדער רימ זַא ,ןהעטשרַאפ
 ןעדאלנייא זנוא ט'עמ ןַא -- ןַא טינ ףיז רעהעג ןערעדנַא וצ סנייא

 ןעלעוו ייז זַא ,טסעומש רעוו ןוא ,טיזיו א טימ סרענייפ יד וצ

 -ּפִא טינ ךיז אמתסמ וד טסעוװ ,טיזיוו ַא טימ זנוא ייב ןייז ןיילַא

 ! ןייפ רשֲא בר טראפ -- ןהעגוצטימ זנוא טימ ןעגאז

 -כארטעב ךדָאנ ךיז ן'רימ ...ןהעז רימ ןעלעוו סָאד .עק לייב
 ...ןהעגטימ טינ ?'ביא רעדַא ,ןהעגטימ ?'ביא רעדָא -- ןעט

 ,טסייה סָאוו .(טכַארבעגפפיוא) ר עק א רַא ס על ע מיש
 ,עטַאט ַא ךיא ןיב ? ךיא ןיב ואוו ןוא ?ןהענטימ טיג טסעוו וד
 ? ןיינ יצ

 טהעז ,סָאו ךיא סיי .(םולש ןעכַאמ ליװ) ינ ע מיי ט ע
 ןעמ טנעירק ,רעב םעד טּפַאחעג טָאה עמ רעדייא !?עסיבַא רָאנ
 זנוא ייב לייוורעד ךָאנ ןענעז סרענייפ יד .,,לעפ רעד רַאפ ןיוש ךיז
 העלעט וצ ןוא ,ןעפורעג טשינ ךָאנ ןעמ טָאה זנוא ןוא ,ןעווענ טשינ
 ,...םייוו ךָאנ זיא ןעכערב

 !בוט לזמ .(סעב ןוא רהעמ ךָאנ) רעק אר אס עלע מיש

 -םולש-ףרור ַא ראפ ךיד טעב רעוו .(בייוו םוצ) { ַאד ךיֹוא יז זיא טָא
 ,ןעגעירק טינ ריד טימ ךיז ןעלעוו רימ .(רעטכָאט רעד וצ) ? עצינ
 ,ךמע ,ךימ ...לָאמ ןייק רעהַא זיב טגעירקעג טינ ךדיז זעבָאה ריס יו
 וד ..,ןעזייב טימ יו רעסעב דימת ןעמ טבַאמ ןעטוג טימ זַא ,ןעסייוו
 טָאג טניז סָאװ ,רהעמ רעד ריד טימ זיא סָאװ ,רעטכַאט ,רימ גָאז
 טסלָאז וד ,טינ ףיא העז ,סניוועג ןעסיורנ ז'טימ טקילגעב ךימ טָאה
  טשינרַאג יו ףךיילנ סיּפע ,ךילקילג ,טנעלעגפיוא ,ןעדעירפוצ ןייז
 ...רעפערט-טּפיוה םעד ןעמונעגסיוא בָאה ךיא

 ןעצנַאט לָאז ףוא ?טלאוועג וד טסָאה סאו .ע ק לייב
 ;,9 ןעכַאג וד ןיא
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 יד ןיא ןעצנַאט ןעד טגָאז רעוו .ר ע ק ַא ר ַא ס עלעמיש
 םימ טזייוו) ...ױזַא סיּפע טפראדעב טסלָאװ וד ,ןיימ ךדיא . ? ןעסַאנ
 ...ךמע -- סיּפע ,סיּפע .,.ןעבעל סיּפע ,(דנעה וה

 .עטַאט ,תמא ןעצנַאג םעד ןענַאז ריד ?כיא .ע ק ליי ב
 םע ..,ןעגָאז ריד ךיא ?עוװ ,ןענָאז ריד לָאז ךיא ,ךימ טסגניווצ וד זַא
 דַאז ןייק ...בעיל טינ דַאז ןייק רימ זיא'ס ...ןייא טינ רימ טהעג
 ,םעד ..,רלאווג טימ ךָאז עדעי ,,,טיונ רעביא גנידסלַא .,.רעייט טינ
 ליוו ,העז ךיא סָאװ ,םעד ..טינ ךיא ןַאק ,ןעהעז ליוו ךיא סאו
 ףימ ט'רהיא םורָאװ ,ןענעפע טינ ץרַאה ןיימ ןַאק ךיא ..טינ ךיא
 ךימ טנַאק ןוא ןהעטשרַאפ טינ ךימ טליוו רהיא ...ןהעטשרַאפ טינ
 םעד ױזַא ךייא טָאה סניוועג עסיורג סָאד םורָאװ ,ןהעטשראפ טינ
 ןיא סָאװ ...ךיז רַאפ טלעוו יד טינ טהעז רהיא זַא ,טהערדראפ ּפָאק
 סיוא ךייא טחעז ץרַאװש סָאװ ןוא ,ץרַאװש סיוא ךייא טהעז סייוו
 ש,םייוו

 ןייא רַאנ זיא'ס זַא ,סױא טמוק .רעקַארַאס עלעמיש
 ..?סניוועג עסיורג סָאד ןעמונעגסיוא בָאה דיא סָאװ ,קילנמוא

 -מוא ןייא ןעמעוו רַאפ ,קילג ַא'ס ןעמעוװ רַאפ .עקליי ב
 .(ןערערט ךרוד טעמכ) ...קילגמוא ןיימ זיא קילג רעייא ...קילג

 (רעטרעוו ערהיא רעביא ט'רזח) ר עק ָארַאס עלעמיש
 -עד וד טסגָאז סָאװ .(בייוו םוצ) ,..קילנמוא רהיא זיא קילג רעזנוא
 . ?טרָאװ ַא סיּפע טסהעטשראפ ? ףיור

 -ראפ ךיא רָאנ זַא ,ךָאד טסגָאז וד .(ןַאמ םוצ) ינע מייטע
 ,ריד יז טגָאז סָאד ...גנידסלַא טסהעטשראפ וד זַא ןוא ,טינ חעטש
 --- םיריבנ יד וצ ןהעגטימ טינ ליוו יז זַא ,שינערעהוצנַא ריד טיג יז
 | ...טנייפ יז טָאה יז

 .(רעטרעוו ערהיא רעביא מ'רזה) ר ע ק ַא ר ַא ס0 9 5ע מ י ש
 ףיא ןַא ,ךיא .(ןָאמ ַא טימ טרעכעה) !שרעדנַא גָאז ד י א ןוא ?וד
 ווא רעש ,.!ךמע ,(שיט ןיא ץעז ַא) !ןןעמ טהעג -- זהעג גאז
 0 ..1 ןעזייא
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 !ןיב ךיא סָאװ עכילקילגמוא .(ּפָאק םייב ךיז טּפַאח) עק ?יי ב
 .(טפוולטנַא)

 4 טפרַאדעב סע וד טסָאה סָאװ וצ ?ו) .ינע מ-יט ע
 ,..דניק ַא טציירעצ

 -עגּפָא ןייא וװ ףיוא ךיז טּפָאח) רע קא רַא ס עלע מיש
 ...!םעכ ןיא ןיירַא טינ ךימ ננערב ! יטעמ-יטעּפ ,(רעטהורב

 ףימ ֹוד טסעשַארטס סָאװ ,רָאנ רימ גָאז .ינ ע מיי ט ע
 ? סעבכ ןייד טימ

 !לימ'ס טלַאה !ץרא דרד .רעק א רַאס עלע מיש
 ..11ךמע ?ןיב ךיא רעוו ,טסייוו וד ,ךיז טכַאד

 -לעדָאנ !סיורג ךיז טלַאה סע רעוו ,רָאנ העע ינעמ-יטע
 ...ן ןעסירעג טזָאלעג ריד טָאה םעדָאפ

 וד טסגָאז רימ ,(ךיז רעסיוא) רע קָארַאס עלע מיש
 סָאד ּפָארַא טמענ רעדעי ַא סָאװ ! ?ריס ! ? רעטרעוו עכלעזַא
 | !? סָאנ ןיא הענ ךיא זַא ,לעטיח

 וד טזיב ךיז ייב ,ךיא טינ רָאנ ,רעדעי ,ינ ע מ-יט ע

 | ! ץוגלַאּפ ַא רעדיינש ַא --- רימ ייב ,ץירּפ ַא רשפא
 ףיא םורָאװ ,הרצ וד ,נייוש .ר עק ָארַאס עלע מיש

 !ןיב ךיא רעוו ,זעזייוו ריד לע

 -רעד טינ סָאד טסנָאק וד -- הרּפכ יד רעװ .ינעמייטע

 ! ןעבעל

 !ןערעוו וטסלָאז פט .ר עק ָא רַאס עלע מיש |

 ךיז טגעפע סע) { ןערעװו וד טסלָאז ֹופט .ינע מ-י טע

 .(ייקָאל רעד לעדגעמ ךיז טזייוועב סע ןוא ריהט יד

 ןעטרַאװ לָאז ןיא .(טעייק) ייק א? רעד ?עדנע מ
 ,טסעג ךייא ףיוא

 ?טסעג .(ףיואפַאחַא=/ ר ע ק ַא רַא ס ע ? ע מיש



 םכולע-םולש | 210

 ?טסעג ערעסאװ.ינע מייטע

 םַאדַאמ יד ,ייפ ררעה רעד . ש יקַאל רעד ?עדנעמ

 זיי

 .(ךיז טרעטכונעגסווא לָאמ ַאטימ) רעקַָארַאס עלע מי

 סייה !ענוועמיפעי עניטסענרע .(בייוו םוצ) ?וד טסנייווש עשז סאוו

 ווא ןייוו ןוא קינשיוו ןעגנַאלרעד סייה !רַאװַאמַאס םעד ןעלעטש

 .(ןהעג ןעוָאל ךיז ליו) .,,! ןעסטכַאמעגנייא ײלרעלַא ,סטכַאמעגנייא

 ?וד טסהילפ ןיהואוו .(קירוצ ןַאמ םעד טּפעלש) ינע מ"*יטע

 .(יקָאל םוצ) ?טסעג עכלעזַא ןעמענפיוא וד טסליוו טַאלַאה ַא ןיא

 "לעב רעד ,ךָאד טסהעז ?םלוג רענעמהעל ַא יו ,וד טסהעטש סָאװ

 ! עטַאּפַאק יד רעהַא ןײרַא םהיא גַארט .טַאלַאח ןיא טהענ תיבה

 .טסעג יד ןעמענפיוא ןהעג ?ייוורעד לעוװ ךיא ןוא .(ּפָא לעדנעמ)

 ויקָאל רעד לעדנעמ --- .ּפָא טהעג ,לעגעיּפש ןעגעקַא טכערוצ ךיז טכַאמ)

 -רעפ עלעמוש .תובח-לעב םעד ןָאיטוהט ,טעדרוט ןעצרַאװש ַא טגנערב

 ַא טכַאמ ,ךיז טגוינ ןוא ךיז טגיוב ,ךעלּפענק עלַא ףיוא ךיז םעולימש

 .רַאפ ךיז ןעלעטשרַאפ ןוא ןעמוקניירַא טעװ רע יוזא יו ,עיצימעּפער

 ךָאנ לעדנעמ םהוא טכַאמ סעצוילּפ ענייז רעטניה .םסעג ענעביוהעג יד

 רעקַארַאס עלעמוש ךיז טזַאל םירט עטוירב טימ ,סעקוועשטשוּפ עלַא טימ

 גנַאהרָאפ רעד --- .לעדנעמ ךָאנ טהעג םירמ עבלעז וד םימ ,רוהט רעד וצ

 ,(טלַאפ

 .טקַא ןעטייווצ ם'נופ עדנע |
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 .טקַא רעטירד

 .ד5יב סע טש הע

 ףָאנ וװ זַא יוזַא ,גנַאהרָאפ ןעטייווצ ַא טימ ןעגווצרעפ ,רעמיצ-רעדַאפ ַא

 -רָאפ רעטייווצ רעד ףיוא דלַאב ךיז טביוה ,עדנע וצ זיא דליב עטשרע סָאד
 ןהעג וצ ןעביוהנָא ןָאק טקַא ןעטורד ןופ דליב עטויווצ סָאד ןוא ,גנַאה

 גנאל ןיוז ףרַאד רעמיצ-רעדָאפ סָאד --- .טקַארטנַא ןהָא ,ךיילג געוו ןייז
 ףיוא ברָאק ַא ןוא רעגנעה ַא ,לעגעיּפש ַא טימ לעשיט ַא טלַאהטנע ,גונעג
 .וורטש ןופ ןעלהוטש רָאּפ ַא ןוא רעגייזדדנַאװ ַא .םמעריש טימ ךעלקעטש
 -גוורא יוווצ רעדָא רענווא ,טלהָאמעג ,ריט עטכאמעגוצ ַא גנַאהרָאפ ן'פיוא
 - גע מ טהעטש רוט רעטלהָאמעגסווא רעד ויב --- .ןעטייז וד ןופ סגנַאג
 -רעמנוא ןופ עזָאּב ַא ןיא ,םהיא ןעבעג .תרש מ רעד לע ד
 ּוָא ס א ק 5 ע ט ַא מ ,ןעגנוו"רעדוונש עדייב ןעהעטש ,טייקגינעט
 טימ ךיז ןעגניד ,סייווש םעד ךיז ןעשיו ,ןָא בל ַא פ ל עמ ָא ק ןוא
 םהעז ןוא טעויק ,סענעשעק וד ןיא דנעה וד טלַאה סָאװ ,ויקָאל םעד לעדנעמ

 .ןעגָאז וצ ךס ַא טָאה סָאװ ,שנעמ ַא יו ,סיוא
 ןייא ייב ,ןענידנעמיווש א ךימ טהעז רהיא יו .לעדנע מ

 רימ טלָאז רהיא -- דַאז אזַא רַאפ ןעמונעג טינ ךיא טלָאװ ןערעדנא
 ךיא טלָאװ םעדכַאנ טשרע ןוא .דלָאנ טימ בוטש יד טָא ןעטישנַא
 ,טינרָאג טסייוו רהיא םוראוו ...םוראוו .געוו םעד ןעבעגעג םהיא
 "רעביא ןעגנוו עדייב) }{ זיא סָאד תיבה-לעב רעגנערטש ַא רַאפ סאו
 : : ,(טשַאר

 רעננערטש ַא רעקַארַאס עלעמיש .י ַא ס ַא ק ? ע ט ַא מ
 !סעװָאטַאק טביירט רהיא ? תיבה לעב

 !קזוח זנוא ןופ טכַאמ רהיא .ן א ב 7 ַא פ לע ּפ ַא ק
 -סיוא םענעי זָאל ?קוח .ייק אל רעד לעדנע מ

 ףשפא טנַאזעגנָא רימ טָאה רע !זָאנ רעד ףיוא קזוח ַא ןעסכַאו
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 ףייר טינ טהעג סָאװ ,רהָאי ץנאג ַא ןופ דיא א זַא ,לָאמ דנעזיוט
 "לעב א רעמָאט ןוא ...לעווש יד ןעטערטרעבירא טינ לָאז ,ןַאהטעגנַא
 ןיא ןלַאה ןעביירט םהיא ךיא לָאז -- רעדיינש ַא ,לשמל ,הכאלמ
 .(ןעגיוטש ןעגנוי עדייב) !ןעקַאג

 ?ףיורעד וד טסנַאז סָאװ .(רבח םוצ) יִא סַאק לעטָאמ
 ?רעגײטשַא ,טביולגעג ךיז טסלָאוװ

 ןעמ טמוקעב .ךיז טייב שטנעמ א .ןָאבלאפ ?עּפָאק

 .סעקושזרוב עֶלַא טימ ךיילג קושזרוב ַא ןעמ דרעוװו ,טלעג

 טצַארק ,עלעטייב סָאד סיורַא טמענ) יא ס ַא ק ? ע ט ַא מ
 יו ,ןייז ןיוש זָאל ,ךייא טָאנ .(ויקאל םעד רעביא טיג ,עבטמ ַא סיוװַא

 | ...טגָאז רהיא

 סיױרַא יז טפור ןוא טהעג יבַא .ןָא ב? א פ ? ע ּפ ַא ק
 .וצוצרעהַא

 טלאהעב ,עבטמ יד טכאוטטעב) ייקאל רעד ?עדנעמ
 רָאנ ?ןעפורסיורַא ךיא לָאז ,רהיא טגָאז ,ןעמעוו זיא .(ינעשעק ןוא -

 ?..וצ ,סע טסייה ,ינשירַאב יד ,יז
 יז רָאנ .יז רָאנ .יִא סַא ק לע טָא מ -

 !טינ ןעמ ףרַאד ןערעדנַא ןייק .ןַא בל ַא פ לעּפ ַא ק
 רהיא ךיא לָאז סָאװ ווא .ייקא?ל רעד ?עדנעמ

 ? ןעגָאז

 -רַאוו םירוחב ייווצ זַא ,רהיא טגָאז .יִאסאק לעטָאמ
 .רעטרעוו ייווצ רָאנ ןעגַאז רהיא ןעפראד ,רהיא ףיוא ןעט

 ,םירוחב רָאנ ,םירוחב טָאלג טינ .ןָא ב5ַאפ ?עּפ ַאק
 .שיט ןייא ייב רהָאי יירד רהיא טימ טײברַאעג ןעבָאה סָאװ

 .ןיינ .(ךיז טכארטעב ,טעייק) ייקאל רעד לעדנעמ
 ףיוא ָאד ןיא'ס םירוחב ערעסָאװ עלַאמ .טינ גיוט ןיילא םירוחב
 !ןעמ ףראד ןעמענ !ןעמענ ןעבָאה ףראד עמ !טלעוו רעד

 :רהיא טגָאז אט ,ױזַא דלאביו .יַא ס א ק ? ע ט ַא מ

 .ןעהעז ךייא ןעפראד ןַאבלאפ לעּפָאק ןוא יַאסאק לעטַאמ
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 .רחעמ טשינ ,רעטרעוו ייוצ ףוא .ןַאב?לאפ ?עּפָאק

 ןָאבלַאפ לעטַאמ .(ט'רדח) ייק ַא7 ר עד ?עדנע מ
 .יָאסאק לעּפָאק ןוא ןָאבלאפ לעטָאמ ,יִאסאק ל?עּפָאק ןוא

 -לאפ ?עטָאמ טינ .(םהיא טכיררעפ) י ַא סא ק ?ע טא מ

 .טרהעקרעפ רָאנ ,יִאסאק לעּפָאק ןוא ןַאב

 .ןַאבלאפ לעּפָאק ןוא יֵאסאק לעטַָאמ .ןַאבלאפ ?עּפַאק

 טרָאװ סָאד ווא :ַאהַא .ייק א? רעד ?לעדנע מ

 ןעביוה םירוחב עדייב) ?ַָאננעמערּפענ ןערעוו טנַאזעג זומ "םירוחב,

 | .(זעוורענ ןערעוו וצ ןַא

 ךייא ייב ךָאד טהענ ?לייורעד -.יָא ס אק 5 ע ט א מ
 | .טייצ יד קעווא

 ..ןיילא רע ןעמוקנָא ןאק סע וא .ןָא בל אפ לע ּפ ַא ק

 ארומ ןייק טָאה םהיא ראפ .ייקאל רעד ?עדנעמ

 -עג ,ןערעיצַאּפש ןעגנַאנעג .םייה רעד ןיא ַאטינ רָאנ זיא רע -- טינ

 עלא טפיוקעגקעוַא !טפעשעג ענווַאדלַאװג ַא ,טפעשעג ַא טכַאמ

 טציא ןיוש ןעלעוו סרעטַאיערט עֶלַא !טדָאטש ןיא סָאװ ,סרעטאיערט

 טפראד ,רעטַאיערט ןיא ןהעג ןעלעוו טעוװ רהיא זא ...ערעזנוא ןייז
 .(רעביא ךיז ןעקוק םירוחב עדייב) .זנוא וצ ןעמוקנַא רעהירפ רהיא

 זַא ןוא ,ןעזָאלניירַא ךייא רימ ןעלעוו ,ןעלעוו ן'רימ זַא ,רימ ןוא

 ...ןעסיורד ןיא ןהעטש ןעבָאה הרירב ַא רהיא טעוו ,ןעלעוו טינ ן'רימ

 טינ ןערעוװו םירוחב יד זַא ,טהעו) ?זנוא טימ ךיז טלעיּפש רהיא

 ןענעז רימ זַא ,רהיא טסייוו סָאד .(רעטייוו רע טבורּפ ,םעד ןופ לעּפתנ
 רעהירפ ...ןעריט יד ּפָא זנוא ןעגָאלש ייז ?סרענייפ יד ןופ רעכייר

 ךָאנרעד ...גָאט ַא לָאמ יירד ןכדש םעד זנוא וצ טקישעג ייז ןעבָאה
 ...סיוא ןעהעג ייז ...ךודיש ז'בעילוצ ץלא ...ןעמוקעג ןיילא ייז ןענעז

 ---קא'נב רעייז ןוא !ינשירַאב רעזנוא ךָאנ הרּפכ יד רַאג ןענעז ייז

 ! הנושמ התימ א ןייא טמענ .(ןערעהיוא יוד ףיוא טזייוו) !רעהַא זיב
 .טעּפַאילרעפ ךיוא -- םהיא ןיא יז ןוא
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 ?טבעילרעפ .יא ס ַאק ?ע ט ַאמ

 ?ןַא ןעװו ןופ ?גנַאל ןוש .ןַאבכאפ ?עּפַאק

 ךיא סייוו -- ןַא ןעװו ןופ .ייק א? רעד ?עדנע מ
 רע רעדַא ,וינעצומ-וינעצוק ייז ייב טכַאנ יו גָאט זיא'ס רָאנ .טינ
 -עג רָאנ ןוא ,ךיז טיקצאקעג רָאנ ןוא ,םהיא וצ יז רעדָא ,רהיא וצ
 --- םירוחב ייווצ ? ןעגָאז רהיא ךיא לאז ױזַא יו זיא ...ךיז טיקצַאמס
 -ןָאלּפרעפ ךיס בָאה ךיא {ופט ?ןַאבלַאפ לעּפָאמ ,יִאסַאפ ?עטָאק

 ..|המ א רימ טהערד רהיא זַא !ךייא רעביא טעט

 רָאנ טנַאז :ןעמענ ןייק טינ טנַאז .יִא סא ק ?ע ט ַאמ
 . {פוס ַא ןוא --- "םירוחב ייווצ,

 | ןעבָאה סע לָאז קע ןײאיבַא .ןַאבלַאפ לעּפָאק
 -עג רהיא טָאה ריס ײב .ייק א? רעד לעדנע מ

 יד רעהַא ןֵא טמוק סע ,ךיז טכַאמ רעמָאט רָאנ .העג דיא .ט'לעוּפ
 | ...ערילח

 ?ערילח רעסָאװ .יִאסאק ?עט ַאמ
 .ץינעמ-יטע יאדוא טניימ רע .ן א ב' ַא פ ? ע ּפ ַא ק

 -טע ?ינעמ-ײטע רעסַאװ .ייק אל רעד לעדנע מ
 עניטסענרע רָאנ ,ינעמ-יטע טינ ןיוש טסייה יז !טסעגראפ ינעמ
 -טָא לייוורעד טציז .(קירוצ םוא ךיז טרהעק ןוא טהעג) .ענוועמיפעי
 .(ט'רוח ןוא טעווק ןוא טהעג ,ייז טצעזעב) .ָאדדַא-טָא רעדָא ,ַאדָאדיא

 ...ןָאבלאפ לעּפַאמ ,יַאסאפ לעטאק ,ןָאבלאפ לעטאּפ ,יַאסאפ לעקָאמ
 יד ףיוא גיטכיורָאפ קעװַא ךיז ןעצעז ןעגנוי-רעדיינש עדייב .ּפָא)

 .(ליטש ךיז ןעשוווצ ןעדער ,ןעלהוטש ענעיורטש

  ןייקאל רענדָאמ ַא .יִא סא ק ?ע טא ס

 .(עויופ) 1 םישוח ַא סיפע .ןַאבלַאפ לעּפַאק
 ףיא ,רעהירפ ןעביוהנַא טעו רעװ .יא ס ַא ק ?ע טָא מ / -
 ?וד יצ

 לעוו ךָאנרעד ,רעהירפ ןַאוד בה .זַאבלאפ לעּפַאק = 3
 .ךיא
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 וד טסעוװ ,סיפע וצ ןעמוק טעוס .יא סאק ?ע טאמ

 .רעהירפ ןעּפאהסיוא

 סָאװ ןופ .ןעּפַאח טינ לעװ דא .ן אב 7 א פ ? ע ּפ ַא ק

 ? ןעביוהנַא וד טסליוװ

 טהעטש) ...יֹוזַא ןעביוהנָא לעו דא .יִא סא ק ?עטַָא מ
 ,סָאד, .(עמיטש רעגידרעטיצ א טומ טריטעפער ,סווא ךיז טסוה ,ףיוא

 טכַארבעג זנוא טָאה'ס סָאװ ,סָאד ;עקלייב ,ןעמוקעג ןענעז רימ סָאװ
 .."םענייק טימ ןָא טינ ךיז רעהעג ,רעהַא

 ."ןײֿלא ףייא טימ רַאנתפ .ןַא ב? א פ ?ע ּפ ַא ק
 ,ןעדער טסליוװ ֹוד ,ונ .(רבח םוצ) יא ס א ק ? ע ט ַא מ

 .(קעווא ךיז טצעז) !וד דער
 !דער ,וד דער ,ןיינ .ןָא ב 7 א פ ? עּפ ַא ק
 ?רעביא ךימ וד טסנַאלש עשז סָאװ .יִאסאק ?עטַאמ

 ,ןעצראה ן'פיוא דנאה יד קעװא טגעל ,סיוא ךיו טסוה ,ףיוא טהעטש}

 ,עקלייב ,ךייא ןעגעוו רָאנ ךיז טלעדנַאה ָאד , .(רעטייוו טריטעּפער

 זיא'ס ,ןעבעל ןעצנאג ז'םיוא ?רוג רעייא ןעגעוו ,קילג רעייא ןענעוו
 רימ -- ןעטפעשעג עדמערפ ןיא ןעשימניירא ךיז קסע רעזנוא טינ
 ,רחעמ ןעטלאהנייא טנאקעג טינ ךיז ןעבָאה רימ רָאנ .סָאד ןעסייוו

 רעדָא ,ךיז טדניברעפ רהיא זא ,ןערָאװעג עריואוועג ןענעז רימ לייוו

 ,עשטנעמ 8 טימ ןעבעל ןעצנאנ ן'םיוא ךייא ןעדניברעפ ערעדנא

 רעטנוא ךייא טימ ןייז וצ הטרעוו טינ ...הטרעוו טינ דייא זיא סָאװ
 *..טפול ןייא ךייא טימ ןעמעהטע וצ ,ךַאד ןייא

 טעוװ יז זַא ןוא ..!טגָאזעג טוג .ן ַא ב 7 ַא פ ? ע ּפ ַא ק
 ? דער וצ ןעמוקעג סָאד זיא סָאװ ןענעקַא ; ןוהט גערפ ַא ךיד

 ןעצנאנ םעד ןענַאז רהיא ךיא לעװ .יִא סאק ?ע טָא מ

 ןעוו ףיא סייוו ןופ ןיוש בעיל ערייב יז ןעבָאה רימ יוװ יוזא ,תמא

 ..םיוא ןעהעג רימ ,ןָא
 ךיז טרעה) !ןעבעל ןוא בייל טימ .ןָא ב? א פ ? ע ּפ ַא ק

 ..טהחעג יז ,טכַאד ריס !{אש .(רעיוא ןיוא טימ וו
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 ?עקליב ?רעוװו .(וצ ךיז טרעה) י ַא ס ַא ק ? ע ט ַא מ
 ףיז טסוה ,ןעטערטוצסיורא טיירג ,ךעלּפענק עלא ףיוא ךיז טעליּפשרעפ)

 .(ןעגעקא ןעהעג ןעגנוי יד .עק ל ' ' ב ןָא טמוק סע -- .סיוא

 רהיא סָאװ ,טוג .(דנעה עדווב סווא יי טהיצ) ע ק ? יי ב
 רהיא טנעז ואוו ...! טכַארבעג ךייא טָאה ןיילא טָאג { ןעמוקעג טנעז

 !ךייא ףיוא טקוקעגסיורא ןעגיוא עלא ןיוש בָאה' 2 ? רעהא זיב ןעוועג

 ...גנונעפָאה יד ןעריולרעפ ןיוש בָאה ךיא

 תורצ יד ,וינ'המשנ ,עקלייב ,רהיא טסייוו סָאו .?ע טָאמ
 ? ןעבַאה רימ סָאװ

 ? ךייא וצ וצ ןעד טזַאל עמ .? ע ּפ ַא ק

 ?רעװ .ע ק ?יי ב

 !רערעייא לארשי רמוש רעד טָא .לע טָאמ

 בוטש ַא וַאפ סָאװ ,רהיא טסייוװ סָאװ !דא .ע ק? יי ב
 ! ? רועיש ַא ןעד ןעבַאה תורצ עניימ ןוא ! ןערָאװעג זיא'ס

 ךיא סייוו ןופ ןיוש ךייא וצ ךיז ןעגָאלש רימ .9 ע ט ַא מ
 -.ךיז רימ ןעגָאלש ,ןעוו

 ...ןערעיוט ענרעזייא ךרוד יו . ע ּפ ַא ק

 ! רעביא טינ ךימ עשז נַאלש .(ןעלּפָאא וצ ? ע ט ַא מ
 רחיא ..ןעגַאז טלָאװעג ךייא ןעבָאה רימ .(ןעגיװשנַא דרעוו לעּפָאק)
 ןעגַאבעגנייא זנוא ,רעייט זנוא טנעז רהיא יוזא יו ,טינ טסייוו
 -.} ןעצרַאה ןיא

 !רעטסעווש ענעגייא ןייא יו !רעטסעווש ַא יו . 9 ע ּפ ַא ק

 -עד טייצ יד זיא טציא טינ ...ןיינ ..סָאד טינ ,.עק?ליי ב

 .ןעװעטַאר ךימ ןעמ ףראד טציא ...ףיוד
 { גנידסלַא ףיוא ךייא רַאפ טיירנ ןענעז רימ .5ע טָא מ

 : ..!רעסַאו ןיא ןוא רעייפ ןיא .? ע ּפ ַא ק

 רהיא !רקיע רעד זיאסָאד טָא !טָא ,טָא ,טָא .ע קל יי ב

 ןּופ ןעוועטַארפיורא ,ןענַאד ןופ ןעוועטאר ךיז ןעפ?עה רימ טפראד
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 זיא'ס בוטש ַא ךאפ סָאװ ,טינ טסייוו רחיא !בוטש רעגיזָאד רעד
 טניז !ןערָאװעג זיא עטַאט רעד שטנעמ א ראפ סָאװ ןוא !ןערַאוװעג
 -רעד ןצ טינ םהיא זיא ,סניוועג עסיורג סָאד ןעמונעגסיוא טָאה רע
 ..סעכ ןיא יא ןהעזעג טינ לָאמ ןייק םהיא בָאה ךיא ! ןענעק
 טזָאל ! תונכס טימ טגערעגפיוא רע דרעוו ,ךַאז עטסדנימ ַא -- טציא

 --- רקיע רעד ןוא !ןעביוהפיוא טינ ּפָאק ןייק !ןעדער טינ טרָאװ ןייק

 .(ךיז טלעטשרעפ) ...ָא-םעדדָא-טָא ראפ ןערעיילשרעפ ךימ ליוו רע

 רימ !טרעהעג ןיוש ןעבָאה רימ !ןעסייוו רימ .? ע ט ַא מ
 ...!גנידסלא ןעסייוו

 ...!רע לָאז ןעבעלרעד טינ --- ? קושזרוב רעד טָא .? עֹּפ ַא ק

 ַאד וענעז ייז ..גנַאל טינ ןעועג ָאד יא רע .ע ק ליי ב
 ..ןייז ן'רימ זַא ,טגָאזעגוצ ...ףיז וצ זנוא ןעטעבעג ..ןעוועג עלא
 רעד טָאה -- ןייז טינ ?'כיא זא ,ךאנרעד טגָאזעג רעבָא ךיא בָאה
 :גנידסלַא ןעוועג זיא'ס -- טאװיװו ַא טלעיּפשעגּפָא זנוא עטַאט
 ךיז בָאה ךיא רָאנ ..טליוו רהיא סָאװ ןוא ,ןערערט ןוא ,ןעיירשעג
 ןןיינ ןוא ,ןיינ ןוא ,ןיינ -- לָאמ עלא ראפ לָאמ ןייא טלעטשענקעווא
 יצ ,ןעפיוק ןעזָאל ךיז ?'כיא סָאװ ,עלקוק ַא סיּפע ?ךיא ןיב סָאװ
 ...?ןעפיוקראפ

 רהעז ..!טכערעג .(עדיב) 9 עּפָא ק ןוא ?ע טא מ
 ! טכערעג

 ןהעג טינ לעװ ךיא -- !ןהעג טינ לעװ ךיא .ע ק 9 יי ב
 רעד ןיא ןעפיול ?'כיא !ייז ןופ ןעפיולטנַא ?'כיא ...{ץיגרע ןיא
 ירד םעד !ןעגָארט ךימ ןעלעוו ןעגיוא יד ןיהואוו -- ןיירא טלעוו
 עדייב טימ ךיז טלעטשרעפ) ...טינ יבַא -- טיורב ?לעקיטש א גָאט ןעט
 .(לוטש טנייוו ,םינּפ סָאד דנעה

 ןטינ טנייװ !וינעצראה !וינ'המשנ !עקלייב .? ע ט ַא מ
 ! ןעפלעה ךייא ן'רימ

 ןרעסאוו ןיא ןוא רעייפ ןיא .? ע ּפ ַא ק
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 ףךיא ?ןעפלעה רימ רהיא טעװ .(טכעלעגפיוא) ע ק ?יי ב
 ייז ?יוװ ךיא ...!ףליה וצ ןעמוק רימ טעוו רהיא זא ,טסואוועג בָאה

 -נָא דיא ליוו ןעמַאמ ןיימ טימ ןעטַאט ןיימ יקַאט ...1 ןענרעלנַא

 -טנַא ...לַאדנַאקס ַא ןעכַאמ !ןעקערשנַא ייז ליוו ףיא ...1 ןענרעל

 -ייווצ רעד ןיא ,םייוו טינ ...!ןעפיולטנא טכאנ ןעטימ ןיא !ןעפיול

 ..!ןעפױלטנַא רָאנ -- עיצנַאטס רעטשרע רעד ןיא ,טדָאטש רעט

 -עד !ןעכוז ךימ ייז ןעלעוו ,יוא !ןעקערשרעביא ךיז ייז ןעלעוו ,יוא
 ...! ןעלעוו ?'כיא סָאװ ,ץלא ןערהיפסיוא ךיא לע טלָאמ

 א ראפ סָאװ ,עקלייב ,רהיא טלָאז ןעבעל ,וא .ל ע ט ַא מ
 !טנעז רהיא המכח

 !טלעװ יד יו גלק .  ע פ ַא ק
 ?ןעפיול ןעפלעה רימ רהיא טעװ .ע ק לייב
 ?ןעו .?עּפ ַאק ןוא לעט ַאמ
 ןעלעוו ייז ..!טכַאנ עגיטנייה וליפא שטָאה .ע ק ?יי ב

 טיירג ןייז רהיא טעוװ ...ןיילא ןעביילב לע ךיא ,ןיהַא ןהעגקעווא
 טפראד רהיא .(דנאה רעד טימ טזייוו) רעטסנעפ ןיימ רעטנוא ַאד טָא
 רעד וצ ךיז טמענ) .טלעג ךָאד טפראד רהיא ןוא ...רהופ ַא ןעטיירגוצ
 | .(ינעשעק

 רעװ ?טלעג סָאװ .(עדיב) ?עפָאק ןֹוא ?עטַאמ
 י / 4! טלעג ןעבָאה רימ -- טינ ףראד עמ ?טלעג

 ןעפע ,קעווא ןעהעג ייז דלאב יו ,עשז טקנעדעג .עקלייב
 ןיא ףרָאװ ַא ךיז טוהט) !טהענ עמַאמ יד ,יוא ...רעטסנעפ סָאד ךיא
 עדיב .' נע מ - י ט ע ןָא טמוק טייז רערעדנא רעד ןופ .טייז ןיוא
 י- | .(טמהעלעג ווװ ןעבוילב םירותב

 ?לעטָאמ ?לעּפַאק !רָאנ העז .(ייז טנארטעב) ינעמ-יטע
 טייברא ןעמעוו ייב ? רהיא טכַאמ עשז סָאװ ?  ןַאמ ןיימ וצ יאדוא
 זיוש טנעז רהיא זא ,ףשפנ הממ ? טינ רחיא טציז סָאוו ראפ ? רהיא
 ןעהעז טליוו רהיא ..עלייוו א ףיוא ןעצעזוצ ךדיז רהיא טגעמ ,ָאד
 ...טינ ךיוא ןעגרָאמ ...ןעהעז טינ םהיא רהיא טנַאק טנייה ? ןַאמ ןיימ
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 .טניטפעשאב רהעז דימת זיא רע תמחמ ..טינ ךיוא ןעגרַאמרעביא
 -רךָאד עינאפמאק רעצנַאנ ַא טימ טקַארטנַאק ַא טכַאמעג טָאה רע
 ..ןטפעשעג סיורג א רהעז .טפעשעג סיורג א .טפעשעג ַא ..ןעט

 .טסייוו רימ ,א .יִא סאק לעט ַאמ

 .טרעהענ ןיוש ןעבָאה רימ .ןַאבל אפ 5 ע ּפ ַא קה

 ?טרעקהעג רחיא טָאה סָאו .ינע מייסטע

 א טכַאמעג ןעבאה ןועמש בר זַא .י ַא ס ַא ק 5 ע ט א מ
 .טפעשעג םיורג

 .טרָאטש עצנאג יד טפיוקעגקעוא .ןַאבלאפ לעּפ ַאק
 ..סרעטאעהט עֶלַא טימ .י ַא ס א ק 5 ע ט ַא מ
 .ףעֿפעטַאה עלא טיס וא .ןַא בל אפ 5 ע ּפ ַא ק
 ?טנַאזעג ךייא סאד טָאה רעוו .(טשאררעביא) ינע מייטע
 ןעגָא עלא .יִאסאק ?לעטַאמ
 ןטױאטש עצנאג יד .ןָא בל אפ ?עּפ ַא ק
 ?טדאטש עצנאג יד .ינ ע מ-י ט ע
 ןערעדנא ן'זיב קע ןייא ןֹופ .י ַא ס א ק 5 ע ט ַא מ
 ! לעסעק ַא יו ,טכאק טע .ןָא בל אפ לע ּפ ַא ק
 !ךיוב ןיא ןוא ןעצראה ןיא ייז לָאז ןעבאק .ינע מ-יטע

 -עצ טָאה ןכדש רעד ,םינּפא ? ךיג ױזַא ןיוש ייז ןעסייוו ןענַאװ ןופ
 ,ןַאמ ןיימ ,םחיא רחיא טנַאק זיא ...{ גנוצ עננַאפ ַא טא -- טקױוּפ
 םהיא טפרַאד רחיא בוא רָאנ .ןעהעז טינ רעטציא ,סע טסייה
 ,רימ ןענַאז רחיא טנָאק ,ןעבָאה קרַאטש

 .טינ טשינרַאג ןעפראד רימ .יִאסאק לע ט ַא מ
 טָאלג ןעמוקעגניירא ןענעז רימ .ןַאבלאפ לעּפַאק

 .ױזַא

 יד ,םינצבק יד ,ַאדענעידַא-טא טשינ ךיא ןַאק ןעקוקנַא .ךייא ןופ ןעש רהעז .יתיתכהמ ?סע טסייה ,טסַאנצ .ינעמייטע
 עמ לעיפיוו סאו ,רער יד רַאּפ ןעפָארטש טינ לאז טאג ,סרעּפעלש
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 ןעגירעכעל ַא ןיא יו ,גרַאק ייז זיא ,ייז טוהט עמ לעיפיוו ןוא ייז טיג
 ןוא !האנה רימ טוהט סע ?גנידסלַא ,סע טסייה ,רהיא טָאה ...קַאז

 ערעייא טשינ טסעגראפ רהיא סאוו ,ךייא ןופ ןייפ רהעז זיא'ס

 הצרי םא ?ןעוו רהיא טסייוו .לָאמַא ןיירא טמוק .םיתב-ילעב עטלַא

 "עד .(ףיוא ןעהעטש ,רעביא ךיז ןעקוק םירוחב עדייב) ...בוט םוי ,םש

 טימ ןעדער טינ טלָאז רהיא רָאנ ...יירפ ןייז ןַאמ ןיימ טעוװ טלַאמ

 -עגנייא טינ םהיא זיא'ס .לָאמא ןעוועג זיא'ס סָאװ ,םעד ןופ םהיא

 ןעמ ףרַאד ?ליומ ןיא רעגניפ ןייק ,ךָאד טהעטשרַאפ רהיא .,.ןעמהענ

 םירוחב יד) ..ןעסייבּפָא םהיא ט'רהיא -- ןעגעלניירא טינ ךייא

 טהעג .(סייווש םעד ךיו ןעשיוו ,ריט רעד וצ ןעטניה ן'מימ ךיו ןעקור

 ,בוט םוי ,םשה ןעמל ,עשז טקנעדעג .טנוזעג טייז ןוא דייהרעטנוזעג

 ךייא לעװ ךיא .טסעג עטגעלעגנַָא ןייז רהיא טעוװ ,םש הצרי םא

 .טנוזעג טהענ ..סטכַאמעגנייא טימ ןוא קינשיוו טימ ןייז דבכמ

 ךיז ןעמענ ןעגנוי-רעדוונש וד .סטכער ּפָא טהעג ונעמ-יטע) !טנוזעג טייז

 - ע מ ו ש טימ ךיז ייז ןענעגעגעב גנאגניורא ם'ויב טַארוקַא ןוא סקניל

 ןוא קָארירעביוא ן'טימ סַאג ןופ ןָא טמוק סָאו ,ר ע קָא ר א ס/ על ;

 .(לעקעטש ן'טימ

 סאו !טסעג ,אבה דרב !ַא .רעקָארַאס עלכע מיש
 סאוו ראפ ןוא ?סטכַאניוצ-תבש ךאווטימ ןעטימ ןיא ַאד רהיא טוהט

 ?ףךיז רהיא טלַאהאב סָאװ ?טייצ עצנַאג יד טינ ךייא ןעמ טחעז

 | ..ןעזייא ןוא רעש ,קלָאפ רעזנוא -- ךמע

 יו זיא טציא ןעטערטוצ ךייא ֹוצ .יא סא ק ?ע טאפ

 זנוא רע טזָאל ,לָאמ לעיפיוו ןעוועג ַאד ןענעז רימ !רעסייק ַא וצ

 .וצ טינ

 ?רעװ .ר עק ָא רַא ס ע 5 ע מי ש

 .תרשמ רעד ,רעכערבנייב רעד טָא .ןָאב?לַאפ ?עּפָאק

 ?םהיא רהיא טכרָאה סָאװ .רעק אראס ע?ע מיש

 ..(ףמע -- טייל עניימ ןופ ךָאד טנעז רהיא !ךיילג טהעג רהיא
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 םהיא טָאה רהיא זא ,טנַאז רע וא .יִא סאק ל?לעטָאמ
 םהיא ןעמ לָאז ,רעדיינש א ןהעג וצ טמוק רעמַאט זַא ,טגָאזעגנַא

 ...ןעקַאנ ןיא זלַאה ןעבעג

 עדלַא וצ -- ?ארשי יקלא םשב .ןַא ב7 אפ ?עּפ ַא ק
 !רהַאי עצרַאוװש

 ױזַא בָאה ךיא .(ךיז רעסיוא) ר עק ָארַאס עלע מיש
 סע .הפרש ַא ףיוא יוװ טגנילק ןוא לעקעלג סָאד טּפַאח) ?ףיא ?טגָאזעג

 | .(ונעמ-וטע גודעבעל טויג טדיוט םינ ןעפוולוצ טמוק

 .(םירוחב יד טהעזרעד) ?סָאד טגנילק רעװו .ינ ע מיי טע
 עלעמיש .ןעקורסיורַא ךיז ןעליוו ןעגנוי יד) ?ָאד ךָאנ טנעז רהיא
 .(וצ ויז טלַאה

 "עג יא בָאה סָאד .רעק א ראס עלע מיש
 רעד ,/5 רעד ,ייקאֹל רענעש רעד ,ץיגרע רע זיא ואוו ...ןעגנולק
 ...2 ץנב רעדנימש

 ?םהיא ןטספראד סָאװ ?ןעד זיא סָאװ .ינע מ-יטע

 םהיא ךיא ףראד ןעפמראד .רעק אר אס עלע מיש
 א ןעבעג טלָאװעג רָאנ םהיא בָאה ףךיא !תורּפכ עשטשיט ףיוא

 ןעביירט ןערעהפיוא רימ ?ָאז רע -- ףוס ןערעטסניפ ַא ,ןעטסיוו
 סיּפע רהיא טכַאמ עשז סָאװ .(ןעגנוי ּוד וצ) !בוטש ןופ ןעשטנעמ
 ייב טײברַאעג טראפ ...ךייא ךָאנ ךיז טננעבראפ גנַאל ןיוש ?סטוג

 ?עסיב א רימ ןעלעוו ,ןיירא טמוק ..טייצ אזא קעטשרַאוו ןייא

 ..ךמע ךעלּפַאק ֹוצ ןעמענ ,ןעסעומש ,ןעציז
 ךיד טעוװ רעוו !םיאנוש עניימ עגשס .ינ ע מיי טע

 -עגראפ טסָאה ?ןעּפיל יד וצ ןעּפַארט ַא וליפא ַאטרעדניצא ןעזַאל
 סוק ַא) ...?טיזיוו ַאזַא וצ דיז ןעטיירג רימ ןעפרַאדעב טָא זַא ,ןעס

 -.ךיז ןוהטוצנַא ןעביוהנַא טייצ יקַאט זיא'ס ןוא .(רעגווז ן'פיוא

 ןענעז ייז -- ןעבָאה טינ ?עביאראפ ןייק ןעלעוו לעּפָאק ןוא ?עטַאמ
 סרעדנַא ןייא ןעמוקניירַא רעסעב ןעלעוו ייז -- זעשטנעמ עשימייה
 ...לָאמ
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 / "וואנוא עדייב ,ןעדעירפוצ) ?9ע פָאק ןוא ?ע טָאמ

 יי .לָאמ סרעדנַא ןייא רעסעב .(םענ

 .(דנאה יד םיוא ייז טהיצ) רע ק ָא ראס ע?ע מיש
 האנ ..תבש ןיירא טמוק ןוא טנוזעג ייז םעד טינ עשז טסעגראפ

 ,שמש-םנהיג םעד ףיוא טינ טקוק .םענייק טינ טגערפ .ךיילג טהעג

 רהיא טלָאז ,ןעזָאלוצ טינ ךייא טעװ רע זַא .ריט רעד ייב סאוו
 .טווז ןויא ןיא ּפָא ןעגנוי עדייב) ...!ףמע זיא רעוװ ,ןעזייוו םהיא
 'סע .לעקעלג ןוא טגנולק ינעמ-יטע .טויז רעטייווצ רעד ןוא ּפָא עלעמוש

 | .(דווספ יד דב וו םוורָא טמוק

 'יד גנערב ,העג ,וד טסהעז ,ָאָאדטָא .ינ ע מ - י ט ע
 / ;   .יייר ןייז לאז'ס ,ַּאמ ןוא ףיוא םיור ,םיוא רהעק ,טשרַאב

 היא ַאד ?ואוַא .(ןייא ךיז טקק) ד ומ יד ד ב כוי
 ,ךיא לֵאֹז סָאװ ?ןערהעק ַאד דיא לָאז סָאװ זזייר גונעג ,דיז טכַאד
 /  ?שמיור

 -- ןעגיִנייר טסלָאז ,ריד טנַאז עמ .ןדיומ .ינע מדי ט ע

 .ןענעז ןע'לזמ-םילש ייווצ ןעהעזעג ךָאד טסאה !ןעגינייר וה טפראד

 .-- םעלַאװיטש ערעייז טימ טערוקסַאּפעגנַא ,ןעסעזעג סָאװ-רָאנ ַאד
 ,וד דבכוי) !סָאװ ןוא ואוו תולאש ןענערפ טעקעװַא ךיז יז טלעטש
 .םעד ,עקלייב ןָא טמוק סע .ּפָא טהעג ,סעציײלּפ וד טימ טשטיינק דיומ
 י | .(עליישטעפ עסייוו א טימ ןעדנוברעפ מָאק

 או ראפ ָאד זיא סָאװ .(ּפָאק םייב ךיז טלאה) ע ק ? יי ב
 , , 2 -? יירעגְנילּק

 1 .רעהַא דיומ יד ןעפורעג ףךיא בָאה סָאד .ונע מייטע

 / ?רעטכַאט ,ּפָאק םייב דיז וד טסלָאה סָאװ ..(גיהורנוא)

 ..העגרעביא טעוו'ס ,עמַאמ ,טינ רָאנ .ע קל? יי ב

 !ןייק טינ וד טסלהיפ .(גיהורנוא רהעמ ךָאנ) ינע סדיטע

 | ?בייק ןיא טלעק ַא ?הלילהו סח ,רעביפ

 ..טלַאק לעסיב א יוזא ראנ ,טינ רעכיפ ןיק .עק ליי ב
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 יד ןעכערב ריד לָאז'ס ,טינ וד טסלהיפ .ינ ע מיי ט ע
 ?טייז ַא ןיא ןעכעטש הלילח לָאז'ס רעדָא ?רעגייב

 רָאנ .טינ סָאד -- ןעכערב ןעלָאז רענייב יד .ע קל יי ב
 ..פעסיב א טכעטש טייז רעד ןיא

 זיא'ס -- רימ זיא העוו .(טנעה יד טכערברעפ) ינע מ-יטע
 דמעה סייו א טימ עלעמיש בוטש ןופ םיורא טמוק סע) !עיצנעלפ יד
 .(רענלָאק םויב ךיז טלַאה ,ןעזיוה וד רעבירא

 םינ טהעז ,ףיורא ּפָאק םעד) ר עק ָא ראס עלע מיש
 !ענוועמיפעי עניטסענרע ךיא ןיימ !ופט -- ינעמייטע .(רעטכָאט וד
 טימ ? טיירגעגוצ רימ וד טסָאה דמעה ןימ ַא רַאפ סאו ?וטזיב ואוו
 יד סורַא רימ ןערַאּפש סע ? ןערעוו וצ ןעגרַאוװרעד ףיוא רענלַאק ַא
 ןךמע יירש שטָאח !השעמ ַא ןַא ךדיז והט שטאח {ּפַאק ןופ ןעגיוא

 ןייא ןעבעג ריד דיא לעװ ,סיוא והט .העג .ינעמייטע
 ?ןעיירש ןעמ ףראד סאוו .דמעה רעדנא

 ףיד .(ולַאה ם'ייב ךיז טלַאה) ר עק ָא רַא ס על ע מיש
 ַא -- רעהַא טינ ,ןיהַא טינ !דמעמ רעדנא ןייא ןענַאז וצ גנירג זיא
 ּפָאק םעד ?סָאד ןיא סאו .(רעטכַאט וד טהעזרעד) ...!דמע רענייר
 ? ןעדנוברעפ

 טָאה יז .,טנוזעג םינ זיא דניק סָאד .ינעמ-"יטע :

 ..עיצנעלפ
 ?עסיב ַא ..טייוו דאנ זיא יצנעולפניא רעד וצ .עק לייב - }
 ...טנוזעג טינ

 סָאוו .(רענלָאק ם'נוא טסעגראפ) רעק ָאראס עלע מיש
 ןעקיש ןעמ ןָאֿל ?וצ טינ ךיז וד טסגעל סָאװ רַאפ ?ןעמ טגייווש עשז
 .(טגנולק) ןרָאטקַאד ן'כַאנ

 ןהעגרעביא טעוו'ס .טינ ףראד עמ .?סָאװ וצ . ע ק ל יי ב
 ַאלשרעביא ךיז ךיא לעװ העמָאט -- ןענעלוצ ךיז לע דיא ...יוזא
 ..ןעקעוו טינ ךימ ...זעּמ
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 טינ דיד טע'מ ,טנוזעג ףָאלש ,וצ ךיד נעל .ינע מ-יטע
 | .(ּפָא עקלייב) ...ןעקעוו

 .(בייוו םוצ ,טגיהורנואעב) ר עק ָא ראס ע? עמי ש

 ןָא טמוק סע) ?רָאטקַאד ן'כָאנ טקישעג טרָאפ רימ ןעטלָאװ רשפא
 רעהַא גנערב ,סופ ןייא ףיוא גנורּפש א והט ,לעדנעמ ,חעג .(לעדנעמ

 | .רָאטקַאד םעד

 ןעמוק ן'רימ ןַא ,רעטעּפש ןייז ןױש זָאל .ינע מ-י טע

 עמ .(ןעלדנעמ וצ) ...ןעפַאלש רעסעב יז זָאל רעטציא ,טיזיוו ם'נופ

 .(ןהעטש טביילב לעדנעמ) .רָאטקַאד םעד ןעפור טינ ףראד

 ײּפַא רימ ןעטלַאװ רעמַאט .רע ק ָא ר א ס עלע מיש

 ?לָאמ סרעדנַא ןייא ףיוא טיזיוו םעד טגעלעג

 ףרַאד ךיא .ט'לעוּפ'עג וד טסָאה רימ יב .ינ ע מיי טע
 ...תורּפכ ףיוא ןעצנאגניא טיזיוו םעד

 רעד ןוא ,ונ ?טסייה סָאו .ר עק אר ַא ס ע? ע מי ש

 טימ טרעקאעג ,טנַאװ ןַא ּפָאק דיז ןענַאלשעג ,טעװערָאהעג ?ךודש

 ...ןךמע סיוא ךיז טזַאל ,ץיּפש ןעטכער םוצ ןעמוקעג .דרע יד זַאנ רעד

 םע) {ןֵא ךיז והט עשז העג ,יוזא דְלַאביו .ינע מ-יטע
 ַא םימ ןוא שיוורעדעלפ א טומ ,טשרַאב ַא םימ דיומ יד דבכוי ןָא טמוק

 לעסיב א טגָאזעג רהיא טָאה עמ !ריומ ַא ,רָאנ העז .(עטַאמש עסַאנ

 ! גייצעגרעּפַאלק ןעצנַאג ן'טימ ןעמוקעג יז זיא ,ןערחעקוצ

 ?וד טסנַאז עשז סאו יא .ר עק אר א ס עלע מיש 2

 א סיוא טרַאוו .(תרשמ םוצ) ?רָאטקָאד ן'כָאנ ןעקיש טינ ןעמ לָאז
 ?עיצנעולפניא יקַאט סָאד ןיא רעמַאט .(בייוו םוצ) !עלייוו

 יו דניק סאד זַא ,טרעהעג ךָאד טסָאה .ינע מ-יטע
 .ןעקעוו טינ יז לָאז עמ ,ןעטעבעג טָאה יז ...ןעפַאלש

 --יטעּפָאלח ַאבַאב עלַאמ ענ .רעקַאראס עלעמיש

 העד טגיוטעג רימ טָאה סאוו וצ ..ריספמ אנ ַאכיל טפיוקעג ריז

 םהיא ךָאנ .ןיירַא בוטשןיאּפָא) ?ךמע ןעצנַאג ן!טימ םארערַאט רעצנַאג
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 -וא ךיז ןעקוק דיומ יד דבכוי ןוא ייקאל רעד לעדנעמ--.ינעמ-יטע
 ךיז ןעהעגרעפ ןוא ןעטייז וד ויב דנעה יד טימ ךיז ןעּפַאה ,רעטרעוו ןהָא רעב

 -- .ָאדנעשטשערק ,רעכעה לָאמ עלַא טהעג סָאװ ,רעטכעלעג ןעגנַאל ַא ןוא

 קילבנעגיוא םעד ןיא .טכול סָאד ןעשַאלעגסיוא עלויוו ַא ףיוא דרעוו סע

 עמייווצ סָאד טהעטשטנע סע ןוא עיצַארַאקעד יד ןעדנואוושרעפ דרעוו

 .(ןעכַארברעטנואנהַא טקַא ןעטירד ם'נופ דליב
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 .טקַא ףעטירד

 .דכיב עטייווצ סָאד
 ט

 ,תיבה-לעב רעד --- ,לַאז רעטכוולעב-ןעש ַא --- .זיוה שודיגג ַא

 ףֹוא ַא ,ריבג רעטעוועדנופראפ א ,ן ו '/ פ ר ש א ב ר

 ,רעגייוש רעסיורג א ,עניסיל ַא טימ ןוא לעכייב ַא טֹיּמ

 ןורג ַא םורא טציז ,לוומ ןופ רַאגיצ וד סיורא טשינ טוָאל

 יד .לעטנַארעפערּפ ַא טכַאמ עמ ןוא טסעג וורד טימ לעשיט

 ,רעלעיפש יוד םורא ןעציז טסעג עשיטַארקָאטסירַא עגורעביא

 ו+ ןופ .סערעטניא סיורג טימ ןעטרָאק יוד ןיא ןיירא ןעקוק

 :ןעוווּפ טיט רעטרעוו עגיצניוא רָאפ ךיז ןערעה רעלעיּפש

 ,טאפ,} ...'סאמ, ...ףערט סבעז , ..."סאפ , ...קיּפ ןעבעיו;

 ןעגול סע ןעכלעוו ףיוא ,שיט ןעטייוצ ַא ויב --- ...סַאּפ

 ם ַא װ ַא 8 'וד טציו ,עניולק ןוא עסיורג ,ןעמובלא וילרעלַא

 א ,ענירג ַא :ןַאמ רהיא ןופ ךּפיה רעד טקנפ , ן י ' 5

 ,םסעג ערהוא טימ ,ןעטנַאילירב ןיא ןעקנוטעגנווא רָאנ ,ערַאד

 ןוא טצוּפעגסווא עלא -- ,ןעטַארקָאטסורא וד ןופ רעבייוו יד

 יֹוו ,ענשטעטַאטס ןעציז ןעמַאד וד .גנורעוצ טימ ןעגנאהעב

 רַאּפ ַא רָאנ .ןעמובלא יד ןערעטעלב ,סעקטַארקָאטסירַא ע'תמא

 ןוא ןייפ םַאדַאמ רעד ייב ןעטייז עדייב ןופ ןעציל ייז ןופ
 -וא וד .עמוטש רעבלאה א ןיא ךערּפשעג א רהיא טימ ןערהיפ

 -לא וד ןיא טש'רמולכ טפעיטרעפ ןענעז סָאװ ,ןעמַאד עגירעב

 ןוא רעהווא ןויא טימ ךערּפשעג םוצ וצ ךיז ןערעה ,ןעמוב

 ייברעד ןעכַאמ ,גיטיידלעיפ ךיז ןעשיווצ רעביא ךיז ןעקוק

 -ב אמ ם י פ עי ,ן ו ט ל ַא ק -- .ןעסַאמירג ענדָאמ

 ,החמש רעד בעילוצ ךיוטָאה ,ש טיווָאנָאמעלע ט

 טםימ קַארפ ַא ןיא ,גיטראסיורג ןָאהטעגנָא ,סנוופ וד ווב סָאוו

 ןעמונעג ןוא ,סעקשטנעה עסוווו טימ ןוא סמונש ןעסייוו ַא

 טנעידעב סָאוװ ,רעהעופיוא-רעבָא ןיוא ןופ עלָאר יד ךיז ףיוא

 ונוורפ רעטוג סלא רַאנ ,הלילח ,רענעיד סלא טשונ טסעג יד
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 ,גוד'לודג רָאנ ,ןעמייוו רעד ןופ ךיז טלַאה רע .זיוה ם'נופ

  ."עלא רעביא ןעפַאש וצ טָאה סָאװ ,ישטשויַאילװוַארּפוא השעמ

 ןכדש רעד קיש טייווָאלַא ס --- .ץלא רעבוא ןוא ןעמ - 

 , ןיוא טונ טציז ,טנייש ,גיד'בוט-םוי ןָאהטעגנָא ;ָאד ךיוא זיא

 .םרָא ןווא ףיוא

 ףראד עמ ,ןהעש ןייז טינ ףראד עמ .ןייפ ם ַאדַא ט
 .קילג ןעבָאה רָאנ ףרַאד עמ ;גולק ןייז טינ

 ֹוצ ןעמוקעג סָאד זיא סָאװ ןענעקַא .עמ אד עט שרע

 | ?ַאנװערָאגירג אדורטרעג ,דער

 ?טהעטשרעפ רהיא .(ויברַאפ ךרוד טזָאל) ןיי פ ם ַא ד ַא מ
 ךיא סייוו ןופ ןעטעליב ענשירגיוו רועיש א ןהָא טָאה ןאמ ןיימ

 וצ טקעּפסער טימ ,רעד ןוא .ןענואועג ט י נ רע טָאה .ןֵא ןעוו

 טַארוקַא טעליב ןייז ףראד ,טעליב ןייא יו טינ רהעמ טָאה ,ןעדלעמ

 -וק ןעמַאד עגיטייז יד) !סניוועג עסיורג סָאד אקוד ןוא ,ןעמענסיוא

 ,ןעביולג רימ טעוו רהיא .(גיטיידלעיפ ןעלכיימש ןוא רעביא ךיז ןעק

 רימ טאה עמ סָאװ ,גָאט םעד זַא ,ךייא רעכיזרעפ ךיא רָאנ ?ןיינ יצ

 ןעמונענסיוא טָאח סניוועג עסיורג סָאד זא ,הרושב יד טנַאזעגנָא

 ךיא בַאה רעהירפ .עטדיוט ַא ןעוועג ךיא ןינ ,רעקַארַאס ...רעד טָא

 ןיימ ןוא ,ןעמוקעג זיא ןַאמ ןיימ זַא ,םעדכַאנרעד .טביולגעג טינ

 ןיילא ןעבאה ייז זא ,טנַאזעג רימ ןעבָאה ןוא ,םהיא ךָאנ ןָאמַאלַאס

 זא ןוא ,רעלָאטנעדלַאג רָאטקעריד םעד ןעגיוא ערעייז טימ ןעהעזעג

 -ַאװועג רימ זיא ,תמא זיא השעמ יד זא ,טנַאזעג ןיילא ייז טָאה רע

 "פא רימ זיא'ס זא ,טבעלש יוזא ,ןעדלעמ וצ טקעפסער טימ ,ןער

 טָאה םעדכַאנרעד טכַאנ עצנַאנ ַא !ןע'שלח וצ טונימ א ןעגנַאגעג

 ןימ א ןעמוקעב בָאה ךיא .רעכיטנַאה עטלַאק טנעלעג רימ ןעמ

 רימ טהעג ,דיז ןַאמרעד דיא זַא ,טציא ךָאנ ןוא ...סָאװ יצ ,עמזַאּפס

 ּוד טימ ןעלקָאש ןעמַאד עגיטיוז וד) ...בייל ן'רעביא טסָארפ ַא רעביא

 .("ןיַא-וַא-ַא, :ּפעק
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 ,ןעמ טנָאז ,טָא-טַָא ךָאד ויא רע .ע מ ַאד ע טש רע

 | !ַאנוועראגירג אדורטרעג ,ןתוחמ רעייא

 ןיא ענעגייא סָאד .(ייבראפ ךרוד טוָא) ןייפ םסַאדַאמ
 ןַאמָאלַאס ןיימ רַאפ זַא ,טָאג ןעטעבעג דימת בָאה ךיא ...םיכודיש טימ

 ףעסיורג א ןופ ,דמערפ רעד ןוֿפ ךודיש א ןעקישוצ רימ רע לָאז
 ...ןַאמַאלַאס ןיימ יו ,זהוז ַאזַא ..החּפשמ עסיורג ַא טימ ,טרָאטש

 טשימ ףוס םוצ ...םהיא ןעק עמ -- ןעביול טינ םהיא ףראדעב ךיא
 -לעמ וצ טקעּפסער טימ ,ווָאבויק ,ןטש רעד ןעטימ ןיא ןיירא דיז

 -רעליטש ויז ןופ ענווא ;עסאמירג ַא ןעכַאמ ןעמַאד עגיטייז יד) ...!ןעד

 .(...!דנעזוומ גיצפופ ןופ ווָאבוול ַא/ :טייה

 זיא ס !אנווערָאגירג ַאדרטרעג .ע מַא ד עטסייווצ

 ?דנעזיוט גיצפופ רעטכַאט רעד טיג רע זַא ,טגָאז עמ סָאװ ,תמא

 ףניפ טיג רע זַא ,ןעטכַאד ךייא ךיז זָאל .ןייפ םַאדַאמ
 טרעדנוה עלא ןעבעג ןיוש לָאז רע זא ןוא ...דנעזיוט גיצעביז ןוא
 רעבָא טפראד רחיא ...! דניק ןייא ןעצנַאגניא ?טינ ןָאק רע ?דנעזיוט

 ןוא ,ןעדלעמ וצ טקעּפסער טימ , ר ע יא רעוו ,זעסעגראפ טינ
 | ? ר י מ ןענעז רעוו

 ,לעריימ סָאד רעבָא זיא ראפרעד .ע מ ַא ד ע טש רע
 .ענעש א רהעז ,ןעמ טגָאז

 .ןעמ טגָאז ,ענעטָארעג ַא ןוא .עמ ַאד עטייווצ

 ַא טמוק סע ןעוו .(ייבראפ ךרוד טזָא) ןייפ םַאדַאמ
 רעכיז רע טלָאװ ,ךודיש םעד רָאפ רימ טגעל ןוא ,רעגײטשַא ,ןכדש
 טָאה סע דלַאביװ רָאנ .ריט יד ּפָאק ן'טימ ןַאמ ןיימ ייב טנעפעעג
 ...ןוָאבויל ,ןעדלעמ וצ טקעּפסער טימ ,ןעטימ ןיא טשימעגניירַא דיז
 טפור ןוא ן ו ט ל ַא ק ךיז טזייוועב סע ןוא ריט יד ךיז טנעפע סע)
 "רָאנ יד ןופ ןעמענ יד טייצ רעכוולג וצ הענכה טימ ןוא גיד'לודג סיוא

 .(טסעג ענעמוקעגנַא סָאװ

 אניטסענרע !רעקַארַאס שטיװַארַאקַאמ ןַאמעס .ןו טל ַא ק

 ,גיד הענבה קרַאטש ווז ראפ סיוא ךיז טגיוב) !רעקַאראס אנווָאמיפעי
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 טימ רעדיינש םעד עלעכוימש וקסטַארב-ינַאּפ-ךילדניירֿפ ַא טימ ךרוד טזָאל

 טימ ןָאהטעגנַא ענדָאמ ,ןירעדיינש וד ,ּפָאק ן'פיוא טוהרעדנוליצ םעיונ א

 ןעגיוא ערעייז ןַא ןעדנעוו טסעג עלַא --- .ןעגיובנעגער א ןופ ןעבראפ עלַא

 .(ענעמוקעגנוווא וד וצ

 יד ןע'נוטלָאק סיוא טהצ ר עק ָא ר א ס ע ? ע מי ש

 ..ַאטנַאּפ ..ַאטנַאּפ םיפעי ,דיא א טכַאמ סָאװ .(דנאה

 -נוא םהוא טגָאז ןוא רעטניהַא דנעה יד טגעלרעפ) ןו ט 5 ַא ק

 | .שטיװַאנַאמעלעטנַאּפ .(ליטש רעט

 טימ !{םוק .(לעברַא ן'ראפ ןַאמ םעד היצ ַא) ינע מ -י טע

 !תושלח ןופ םינּפ ַא ?ןעדער טלעטשענקעוװַא ךדיז וד טסָאה ןעמעוו

 ךָאד זיא'ס ..(ביו םצ) רעקַָארַאס עלע מיש
 טסָאה !ךמע ,עשטשויַאילװַארּפוא רענעזעוועג רעזנוא ,ןוטלָאק
 יד ףרָאוו ַא טוהט ,ןיופ רשא בר ,תובהילעב רעד) ?טנעקרעד טינ םהיא

 עבעיל יד ןייז םינּפ לבקמ זָאל ַא ךיז טוהט ןוא ףיוא טהעטש ,ןעטרַאק

 רעגיטייז א ןופ --- .ןענַאטשעגפיוא ךיוא זיא ןוופ םָאדַאמ וד --- .טסעג

 -וקעגנוירא יד ןעגעקא ךיז טזָאל ,|ן ָא מ ַא ל ַא ס םיורא טמוק ריט

 .(טסעג ענעמ

 ךורב .(טסעג יד ןעגעקא גידנעהעג) ן| יי פ ר ש א ב ר
 יזא סאו .ךייא ףיוא סיורא גנאל ןיוש טקוק עמ !טסעגנ ,אבה

 ?רעטכַאט רעייא זיא ואוו ?טעּפש

 -נוליצ ם'ניא ןהעטש טבוילב רע קאר אס על?לע מיש

 טָאה עמ זַא .(בייוו ן'פיוא טזייוו) !יז זיא גידלוש .(ּפָאק ן'פיוא רעד

 זיא -- ןוהטנָא טינ לָאז עמ סָאװ ןיא ,ןוהטוצנא ךיז ןעמונעג

 גיטראפ ןעוועג ןעצנאגניא רָאג ןיוש ןענעז רימ זא ןוא .טכעלש

 ,רימ יז טגָאז ,(גוצנָא םעיינ ןויז ןיא ךיז טכַארטעב) םורַא ןוא םורַא
 ןייק ןוהטנַא טינ לעוו ךיא זיב ,רימ טימ ןהעג טינ טעוװ יז זא

 "ווק רעד ?רעדנעלעצ רעד רימ גיוט סָאװ וצ : ךיא גָאז .רעדנעלעצ

 + ךיא גָאז .יױזַא ןעטארקעטס עֶלַא :רימ יז טנַאז ?ּפָאק ן'פיוא ןעמ
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 ףיא ןיב ,רעזענ יד ןעדיײנשּפָא ףיז ןעלעוו ןעטארקעטס יד זא ןוא

 ליוו ,רעטנוא טפוול ןוטלָאק .רעדניליצ םעד סיוא טוהט) ?ביוחמ ךיוא

 .(םינ םיג רעדוונש רעד .ןעגעלקעווא ןעמענ םהיא

 יד ןעדײנשּפָא !ַאחַאה .ט סע נג יד ןופ רענייא

 קושטייווָאלַאס סווא טסכַאװ סע .ןעכַאל עלַא)) .{ טגַאזעג טוג -- רעזענ

 .(ןכדש רעד

 זַא !ענלעטַאשטעמַאז !ַאחַאה .ק יש טייווַא 5 ַא ס

 רובינ ַאטשט סָאד ןיא ,טרָאװ א ןענַאז שטיווַאראקאמ ןַאימעס

 !ענעבאסַא

 ,טמוק .(דנאה א ראפ רעדיינש םעד טמענ) ןייפ רשא בר

 וצ וצ םהיא טרהיפ) !טסעג עניימ ראפ ןעלעטשרַאפ ךייא ךיא לעוו

 טייז ..רעקַאראס שטיווָאנַאימעס ראקאמ :(ךיוה ,רעדנוזעב ןעדעו

 ..רעקַאראס שטיוװַאנַאימעס ראקאמ ...טנאקעב

 טאה .(רעבוא םהיא טסיר) ר עק ָא ר א ס ע?5ע מיש

 ףיוא תורצוי יד טהערדעגרעביא טָאה רהיא ,טינ לעביאראפ ןייק

 "עג ןוופ םַאדַאמ וד טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא) ..טייז רעקניל רעד

 וד ןיא רהיא טימ טשוקעצ טוג ךיז רעהירפ ,רעקָאראס םַאדַאמ וד טּפַאח

 עגירעביא וד ראפ ןעלעטשרָאפ יז ןעמונעג וז טָאה ךָאנרעד ,ךעלקסיּפ

 .(ןעמַאד

 ?רעטכַאט רעייא זיא עשז ואוו .ןיי פ ם ַא ד ַא מ

 ,ארומ בָאה'כ ..עמעלא טימ טשינ סיּפע .ינע טמ-י טע

 | ...עיצנעלפ יד טינ ביוא

 טמענ ןענַאװ ןופ !ןעטיה טָאג לָאז .ןיי פ ם ַא ד ַא מ

 ןיב טא .טנוזעג טשינ דרעוו שטנעמ ַא ,ךיז טכַאמ סע ?סע רהיא

 דאו עצנאנ א ,ןעדלעמ וצ טקעּפסער טימ ,ןעוועג ךיוא ןיילא ךיא

 | .(ןָאנעביוא ןירעדיונש יד טצעזעב) ..,ןעמעלא טימ טשינ

 ןנוא ףיוא ןעדָאש רהיא ץוח .(ליטש) עט ַאד עטש הרע

 : -.ןערָאװעג טגנַאזענ
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 לש ונובר ,עקנארק עלא ףיא ןוא .עמ ַאד עטייווצ
 | ...ןםלוע

 -בָאט רעייא ןיא ואוו .(רעדינש םצ) ןייפ רש א בר
 ?טינ יז ןעמ טהעז סָאװ רַאפ ?רעט

 -אועג טפאלשראפ םיצלּפ .ר עק אר אס על?לע מיש
 -אוועג טעדַאשטָא רָאג רשמא ןוא .ץכעלהיקראפ ַא טּפַאחעג .ןער
 .םייה רעד ןיא ןעבילבעג ךאבענ .ןער

 עלעמיש .ןַאנעביוא טסאג םעד טצעועב) ןייפ ר ש א ב ר
 -לעב רעד .רעטרע ערעיוז ףיוא ךיז ןעצעז עלא .טיירב ץנאג ךיז טגעלעצ

 ? רהיא טרעכיור סָאװ - .(ןערָאגוצ לעטסעק ַא רעטנוא םהוא טגָארט תיבה

 רעדָא ,ןעסָאריּפַאּפ -- ,בעיל רעסעב רהיא טָאה סָאװ ,ןייס ףךיא
 !ןעמוקעג טינ זיא רעטכַאט רעייא סָאװ ,ַאודא ,דָאש ַא ? ןערָאניצ

 ךעכיור ,נידנעגָאז תמא םעד .רעקאראס עלע מיש
 ,טשינרַאג רָאנ .ןעסָאריּפאּפ ןייק טינ ןוא ןעראניצ ןייק םינ דיא
 ַא טמענ) ."טילָאב עינ אווַאלַאה אקטיבירּפ טָאק :יוג רעד טגָאז יו
 | | ' .(ראגוצ

 אווַאלַאנ אקטיבירפ טָא .טסעג יד ןופ רענייא
 .(ןעכַאל עגירעביא עלא) !טגָאזעג טוג {ַאח-ַאח -- טילָאב עינ

 ןָאנלעטאשטעמַאז !ַאחַאה .קיש טייווַָאלַאס
 .(ליומ םוצ ראגוצ יד וצ טגָאט) רעקַָאר אס ע 5ע מ י ש

 עכילטע) ?רעייט ןעבעג ןַאק סָאװ ,דיא רעסייה א ויא ךייא.ןופ רעוו
 / "רעטנוא םהיא ןערעוװו סע ןוא ,סונעשעק יד וצ ּפַאה א ךיו ןעוהמ טפעג

 !ךייא קנאד םענעש א .(לָאמ א טימ ךעלעבעווש עבילטע ןעגָארטעג
 טמרעכיור סע --- טעקּפיּפ ןוא טעקּפיּפ ,רעוופ םוצ רַאגוצ וד וצ טגָארט)
 .(טיג ךיז

 טפיול ,ןעטייוו רעד ןופ ןענַאטשעג קיש טייוו ַא ? ַא ם
 - .םוטּפ םעד ןעסיבּפָא ןעסעגראפ טָאה רהיא !עיטיניווזיא .(וצ

 -- ךיא ןיב סָאװ .(ןגש םצ) רעקַאראס עלעמיש
  ?םוטּפ םעד ןעסייב לָאז ךיא סָאװ ,ענידיא ע'תרבועמ ַא
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 -- ענידיא ע'תרבועמ א .טסענ יד ןוֿפ רענייא
 .(ןעכאל עגירעביא יד) !טנַאזעג טוג !אהזַאח

 ןיא) !ַאהיאח ,ָאנלעטַאשטעמַאז .קיש טייוו ַא 5 ַא ס
 סע רעוו ;ןירעדיינש רעד טימ ןעמאד וד ךיז ןעמענרעפ טייצ רעבלעז רעד

 רהיא טקור סע רעוו ,ןעציז וצ ףיוא להוטש א רעטנוא רהיא טגָארט

 .םובלא ןייא רהיא טזייוועב סע רעוו ,סיפ יד רעטנוא עלעקנעב א רטנוא

 -עג ןעמעלא לָאז עמ ,גנוטכַא טויג ,טלעבויטש ןוא טנווש ןוופ םאדאמ וד

 .(קינסוקָאפ ַא וװ ,גיצנוק ןוטלַאק טריוורעס ויט םעד .ויט ןעב

 .(קַארפ ן'ראפ ןענוטלָאק טּפָאח) רעקָאראס עלע מיש

 ַא יו ,םורא ךיז רהיא טהערד סָאװ !שטיװָאנַאלַאטנַאּפ םימעי
 טלַאװעג ךייא בָאה דיא !עלייו ַא טהעטש ?ךצירענו ן'פיוא ןזח

 יירד ראפ רעטרעוו ערעייא שטַָאח רהיא טקנעדענ .ןענערפ סיּפע

 -עג טינ שטנעמ ןייק ךָאנ טָאה טעליב ענשזירניוו א זא ,ןעכָאװ

 -עג רהיא טָאה ,?עדניווש ַא'ס זא ,טחעטש טלעוו יד טניז ןענואוו
 סָאװ ,לַאדנַאקס םעד ןופ ךיז רעסיוא זיא ןיופ םאדַאמ יד) !ךמע ? טגָאז

 לָאז רע ,ןַאמ םוצ טקניוװ יז .קישטוַאקירּפ רהיא םימ טדער ןתוחמ רעד

 | .(לאדנַאקס םעד ןעטעלגראפ ,עגַאל יד ןעוועטַאר

 -ַאמ ןַאימעס ,בוט לזמ טמוק ךיא .ןייפ ר ש א ב ר
 .טפעשעג סיורג א ,ןעמ טנַאז ,טכַאמעג טָאה רהיא .שטיווַארַאק

 !טפעשעגדןענַאלימ ַא .ט סעג יד ןופ רענייאי

 .טייוו ךָאנ זיא ןענַאלימ וצ .רעקֶאראס עלע מיש
 ..ךיוא ןענַאילימ ןייז טעװ ,ןעלעוו טעװ טָאג זַא רָאנ

 רהיא זא ,טנַא עמ .ט סע ג יד ןופ רענייא

 ןופ ןעפארגָאטַאמעניק עלא ףיױא טאקידניס א טכַאמעג טָאה

 ? טדָאטש

 אקירעמא יא .טסעג יד ןופ רענייא דָאנ

 ."טסָארט, סָאד ןעמ טפור

 ןיא סָאד טפור עמ ױזַא יו .ר עק ָארַא ס על ע מיש

 ,ןעטפעשעג עלא ןופ זא ,רָאנ סייוו ךיא .טינ ךיא סייוו אקירעמא
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 "נעש סָאד ,עטסעב סָאד סָאד זיא ,טנעלענרַאפ רימ טָאה עמ סָאװ

 טזָאלב) ...טָאג ייב ןיא ןענַאילימ ןוא --- עטס'דובכב סָאד ןוא עטס

 ןעטפעשעג לעיפיוו ,ןעלעטשרַאפ טינרָאג ךיז טנַאק רהיא .(ךיור םעד

 ןיא רָאה לעיפ יוזא טינ טָאה רהיא !ןענַאלשעגרַאפ רימ טָאה עמ

 עניימ ןערָאװעג לָאמַא טימ ןענעז ,טלעוו עצנַאג יד ,עלא ןוא |ּפָאק

 .גנולק ַא ךיז טרעהרעד סע) !הרּפכ יד שממ ,דניירפ עטוג עטסעב

 .(ריט רעד וצ שטילג א ךיו טוהט ןוטלָאק

 -לעמיה שטיוװַאסקילעפ ךירנעה .(סווא טפור) ן | ט ? ַא ק
 !בראפ

 ,דנאה רעד ראפ ןעבראפלעמיה טמענ) ן י יפ ר ש א ב ר

 -ַאסקילעפ ךירנעה .(טסעג וד רַאפ רָאפ םהיא טלעטש ,וצ םהוא טרהיפ

 .קנַאב יקסעשטרעמַאק רעד ןופ רעטלַאהכוב .בראפלעמיה שטיוו

 ןרעטנאקאב רעטלא ןיא .רעק א ראס עלע מיש
 ..ךדסע ?סעיינ סעּפע ךיז טרעה סָאװ .(דנַאה יד םהיא טיג)

 -לעב םוצ) .עטנַאקאב עטלַאעטלַא א .ב ר ַא פ ? ע טי ה

 יד ייז טנַאזעגנָא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג ןיב ךיא .(תיבה

 םוצ) .סניוועג עסיורג סָאד ןענואוועג ןעבָאה ייז זא ,הרושב עטוג |
 ?רעטשרע רעד ןעוועג טינ דיא ןיב ?סָאװ .(רעדיינש

 רעד טינ ,רעטשרע רעד .ר עק ַא ר אס על? ע מיש

 .עטשרע יד ןופ רָאנ ,רעטשרע
 טינ ,רעטשרע רעד .ט סע ג יד ןופ ר עניי א

 עלַא) !טנַאזעג טוג {ַאחיַאח -- עטשרע יד ןופ רָאנ ,רעטשרע רעד
 .(ןעכַאל

 ,ןעגַאז שטיװערַאקַאמ ןָאמעס זא .קיש טייווָא?ַא ס
 !ענעבָאסַא דובינ ַאטשט זיא

 ףיא בָאה סָאװ .(ןכדש םצ) רעקָאר אס עלע מיש
 ?סעכלעזַא טגַאזעג ַאד ןעד

 רעזנוא ףיוא ,סלַאפנעדעי .(רעדינש םצ) בכראפלע מיה
 .ןעגַאלקעב וצ טינ ךיז רהיא טָאה קנַאב
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 ,זעקנערקסיוא סע ךיא םאֹל .רעקָאראס עלעמיש
 תוכאלמ ילעב עמערַא עלַא ףיוא !טגעלרעד ךייא וצ בָאה ךיא סָאװ
 !ךמע -- ןערָאװעג טגָאזעג

 "יוו ,איסטעיַאװישַארּפס .(רעדיינש םצ) ב ר א מ? ע סי ה

 סיּפע זנוא טָאה רהיא סָאװ ,השעמ יד זיא עשז סָאװ ,ױזַא דלַאב

 ןעפורעגנַא דרעוו סָאד ?ןעפראװעגקעװַא ןענירד ןעטימ ןיא םיצולּפ

 סָאד ...רענייטש טימ טלהַאצעג רעדָא ,טסַאנראדַאנַאלבעינ ענרַאשט

 עס רָאנ ,טכַאמעג ךילקילנמוא טשינ חלילח זנוא טָאה רהיא ,טסייה
 ,לעקנעב ןייק טשינ סיּפע ךָאד זיא זנוא ייב !עיציבמַא .טסירדרעפ

 ,ץעּפוהעי ןיא זהעטש טגעמעג טלָאװ קנַאב רעזנוא .קנעב ערעדנא יו

 עלַאר א טלעיּפש זנוא ייב !ןערָאװעג טמעשראפ טשינ ךיוא יז טלָאװ

 .(דנאה רעד טםימ ךַאמ א) !ופ -- יו יוזא ,םיפלא ן"ק ןעבעגסיורא

 ןייז טקנירט ;טינ טהעטשרַאפ ר עק ָא ראס עלע מיש

 ?טינ רהיא טסייוו -- טָאי רעד ?יוו סָאוװ .(םורא ךיז טקוק ,יוט

 טינ ןעהעטש רימ .(ןעדער ןייא ןיא טלאה) ברא פ?ע מיה
 ַאזַא ןעבָאה ךיז טליו סע ,יַאלַאשזַאּפ .דלעג רעייא ןיא הלילח
 רימ ןעבָאה סָאוװ ,קירוצ רַאנ ?טינ סאו רַאפ .רהיא יוװ ,םנעילק
 ?דנעזיוט טרעדנוה ייווצ יד ןענואוועגנ טָאה רהיא רעדייא ןָאהטעג

 ןיא ,םיצולּפ טָאה רהיא סָאװ ,זנוא טסירדראפ סע ,רהעמ טשינ

 !טלעג עצנאג סָאד ןעמונעגסיורא ,ןענירד ןעטימ

 ערעסָאוװ .(ךילטיירב טכאל) ר עק ַא ר א ס ע?ע מיש
 רעד טא ,עקלעמרַאי א רע טהערד סָאװ ? ןעמָאלפ ערעסַאװ ? ןעשקָאל

 . . . ? רעניומש

 זא ,טונימ עטשרע יד .(ףווא טינג טרעה) ב ר א פט ע סי ה

 "עג זנוא ןיא .עמוס ַאזַא ףיוא קעשט רעייא ןהעזרעד ןעבָאה רימ

 וצ ןעקיש טלָאװעג ןעבָאה רימ ןֹוא ,ענטומעלַאק ?עסיב א ןערַאװ
 אה רימ יו יוזא רָאנ .תועט ןייק טינ זיא'ס ביוא ,ןעגערפנַא דייא

 "ידניס א ,טפעשעג ןעלַאסָאלַאק ַא טכַאמ רהיא זַא ,טרעהעג ןעב

 טנערפעגנַא רימ ןעבַאה ,ססמער טימ םותיּפ טעיוב רחיא זַא ןוא ,טַאק
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 -קעריד רעזנוא טָאה .רעלַאטנעדלַָאג ררעה ,רָאטקעריד רעזנוא ייב
 ךאנ ...ןעבעגסיױרַא ןוא ןעסַארּפַאװ ןייק ןעכַאמ טשינ ןעסייהעג רָאט
 -- זגורב זיא רע זַא ,ןעהעזעג ןעמ טָאה ןעבעגסיורא ןעסייה ןייז
 טנַאק ,סיורג ןייז טינ לָאז טפעשעג סָאד יו םורָאוו .טכערעג זיא ןוא
 גיצפופ ןוא טרעדנוה עלא גָאט ןייא ןיא ןעפראדעב טשינ רהיא
 -ירּפ רעדנַא ןייא ךַאנ ןייז ףרַאדעב ַאד ,ַאנלעטאווָאדעילּפ .דנעזיוט
 -אטנַאק רעייא טימ ןעגַארטרעבירא ךדיז טליוו רהיא סָאוו ,ענישט
 ַא רעסָאוװ ןיא ,טינ ךייא נערפ ךיא .קנַאב רעדנא ןייא ןיא טנערוק
 .טשינ ארומ ןייק רימ ןעבָאה עיצנערוקנַאק ראפ םורָאװ ,קנַאב
 ןעהעטש טָא ,טגנַאז ,אברדא ? ענישטירּפ ַא רַאפ סָאװ ,רָאנ גערפ ךדיא
 םורַא טלעגניר עמ .גירעיגוינ ןערעוו ןָא טבווה םלוע רעד) ...ןעשטנעמ
 רעד ןופ וצ ךיז ןערעה ןעמַאד ֹוד .רעטלַאהכוב ן'טימ רעדוונש םעד
 "וצניוו ןוא .םינ רענויק ךָאנ טהעטשראפ -- ךיז טוהט ָאד סָאװ .ןעטייוו
 .(רעדוונש רעד -- ןעמעלא ןופ רעג

 ,פעיפיוו .(ןייפ תיבה-לעב םצ) רעקַָאראס עלעמיש
 ?לעקעלפ ןב ?עקָאי רעד טָא ,ןעמונעגסיױרַא ךיא בָאה ,רע םגָאז
 ?ךמע רעד טָא

 ניצפופ ןוא טרעדנוה :טגָא רע .| יי פ רה ש א כב ר
 ...רנעזיוט

 ןץפ רעטכער ַא !ַאחַאחַאח .רעקַָאראס עלעמיש
 ןןעפַאלש ךיז טגעל טהעג !ןַאמרעגנוי .(רעטלַאהכוב םוצ)

 -- רעסעב רהיא ןיוש טהעג ןעפַאלש .ב ר ַא 9? ע מי ה
 ַא ןעבעג ךָאנ ?יוו ןוא ןַאמרעגנוי א ךָאנ ןיב ךיא .טייצ זיא ךייא
 טצנאט רהיא .ךיוא ץנעט ןייז ןעלעוו'ס ,טגָאז עמ .רעטנוא-בעל
 .ץנַאט ךיא ןוא ,שטיװַארַאקַאמ ןָאימעס ,טינ ךדָאד

 .טייהרעטנוזעג ץנאט ,ץנאט .רעקַאראס עלעמיש
 וד סָאוו .,דנעזיוט גיצפופ טרעדנוה ראפ סָאד ןזיא סָאוו רעכָא
 ?טסגאז
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 ךיא לעװ ,ּדיוורעּפָאװ .(סעב טימ ןיוש) ב ר אפ לע מי ה
 -.ןעצוד טינ ךימ טלַאז רהיא ,ןעטעב ךייא

 טכַאמעגוצ) ?ןעסָאװ טינ .רעקַָאראס ע?עמיש
 ,(גיוא ןיוא

 ףיוא רימ טימ ןייז טינ ןןעצוד טינ .ב ר א פ? ע טי ה
 ןייק רָאנ .רעגנוי ךס א ,ךייא ןופ רעגנוי יקַאט ןיב ךיא ..."וד,
 | | | .טינ ךייא ךיא ןיב "קישטלַאמ;

 ?סָאװ ךיא סייוו .(םולש ןעכַאמ ליו) ןייפ רש א ב ר
 . 7 ?עוו

 !ַאחוּפעשט .(ןעטימ ןיא ךוא) קיש םייווַאלַאפ

 ךיז רהיא טכַאמ סָאװ ,ךירָאטװַאװ וא .ב ר אפ לע מטי ה
 רשפא טעוװ רהיא "?דנעזיוט גיצפופ טרעדנוה ערעסַאװ, :ט'רנּפ'עג
 רענייא סיּפע טכַארבעג טָאה סָאװ ,קעשט רעייא טינ זיא'ס זַא ,זעגָאז
 | . ?קושטנַאמַאר ַא רעדָא ,קושטנעמערק ַא

 טינ ןוא קושטנעמירק טינ .רעק ַָאראס ע?עמיש
 ייווצ עניימ ןופ רענייא זיא סָאד .קושטרַאדניװ רָאנ ,קושטנַאמַאר
 ...טפעשעגי םליפ םעד . ..םעד רימ טימ טבאמעג ןעבָאה סָאװ ,םיפתוש

 {העצפופ ףיוא קעשט א ןעבירשעגסיוא סָאד םהיא בָאה דיא
 | ...דנעזיוט

 -נוה ףיוא : ןעגָאז ןעלעוו טרהעק רחיא .בר ַא 5? עמי ה
 | ..? רנעזיוט גיצפופ טרעד

 ר ה י א טרהעק סָאד .ר ע ק ַא ר ַא ס ע ? ע מיש
 (טהעטש טרָאד לעיפיוו ,לעיפ יוזא רָאנ גָאז ךיא !ןעגָאז ןעלעוו
 | .ןעבירשעג

 ?עיפיוו ,לעיפ ױזַא טגָאז רהיא בױא .ב ר ַא פ ל ע טי ה
 .גיצפופ ןוא טרעדנוה ןעגָאז רחיא טזומ ,ןעבירשעג טהעטש טרָאד
 | | - | .דנעזיוט

 ?סיּפע זיא סָאװו .רעק ַארַאס עלע מיש
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 טָאה ?עיפ יוזא לייוו ,ראפרעד טָא .ב ר א פ ? ע מי ה
 .ןעבעג ןעסייהעג רהיא

 ,סע טסייה ,ךימ רהיא טכַאמ העקאראס עלעמיש
 ?םענ'עגושמ ַא רַאפ

 ןעכַאמ ף יי מ רהיא טליװ סָאד ןינ .בראפלע מיה
 טביירט רהיא רעדָא ,רעלדניוש א ראפ רעדָא ,רענגיל א ראפ
 גוירעוגוונ רהעמ ךַאנ דרעוװו םלוע רעד) !טעיַאנז סַאוו דָאב -- סעװַאטַאק

 .(רעגנע רָאנ םורא ויז טלעגנור עמ ןוא

 סָאװ .(גיחורנוא ןיוש לעסיבַא) רעק ָארַאס עלעמיש
 ןעדיא ַא בעג ךיא ?עידעמַאק רעד ףיוא ,ךייא טעב ךיא ,רהיא טגָאז

 "נוה רימ רע טלהעצרעד ,ןענרַאק דנעזיוט ןהעצפופ ףיוא קעשט ַא

 ןךמע ןימ רענדָאמ א סיּפע -- !דנעזיוט גיצפופ טרעד
 טרעדנוה זיב דנעזיוט ןהעצפופ ןופ .ןייפ רש א בר = |
 .הבבי זיב הככי ןופ יו ,קוליח אזא זיא דנעזיוט גיצפופ

 ןענלעטַאשטעמַא .קיש טייווַא ?ָא ס

 רהיא טלהעצרעד סָאװ .רע ק ַאר אס עלע מיש
 ,טסייה סָאד ..קעשט םעד ןעבירשעג בָאה ןיילא ךיא ? תוישעמ
 טוג בָאה ךיא רָאנ ,קושטרַאדניװ רעד ,רע טָאה ןעבירשעג ,ךיא טינ
 רעד ןיא טלהָאמ) קעשט םעד טע'מתח'עג בָאה ךיא תעשב טקוקעג
 ..ןעלונ יירד ןוא ,ףניפ א ןוא ,סנייא ןייא :(ןערעפיצ ןעטפול

 ,סנייא ןייא .(ןעמפול רעד ןיא ךיוא טלהָאמ) בראפלעמיה
 !זעלונ רעיפ ןוא ,ףניפ א ןוא

 .(ןעטפול רװד ןיא טלהָאמ) ר ע קָא ר אס על ע מיש
 !ןעלונ יירד

 -.!ןעלונ רעיפ .(ןעטפול רעד ןיא טלהָאמ) ב ר ַא פל ע מי ה
 טהערד רע יו ,רָאנ טהעז .רע קָא רא ס עלע מיש

 וזעלונ ףניפ !ןעלונ רעיפ :רעטָאנרעּפיּפ רעד טָא ,דנַאה רעד טימ
 :שוריפב ןענַאטשעג טינ זיא רעטרעוו טימ ןוא !ןעלונ טרעדנוה סכעז
 ?ךמע ,ןעגָאז רעטציא רהיא טעוװ סָאװ ?ישטַאיסיט טעצַאנטעּפ
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 -- שטַאיסיט טָאיסעדטשיּפ ָאטס -(ךיה) בראפלע מיה

 = .{יילבור שטסיט טאיסעדטיּפ ָאטס ! ןעגָאז ןעלעוו רהיא טרהעק

 !השעמ ע'סואימ א סיּפע זיאַאד !עפ .ןייפ רשא בר

 זַא ןטלהיפ עמ .עֶלַא ןעביולקעגפיונעצ ךיוא ןיוש ךיז ןעבָאה ןעמַאד יד)

 : .(עטצעל יד וצ טהעג ונעמיוטע .רָאפ םיּפע טמוק ָאד

 ךיא ןיימ . ..זועמש יָאר ךיז טוהט סָאװ .ינ ע מדי ט ע

 ורַאפ טמוק סָאד סָאװ ,טיוצ רעצנַאג רעד ןיא) ?שטיװערַאקַאמ ןָאימעס

 ןופ טקוק ,שילעפָאטסופעמ טלעכוומש ,טייז רעד יב ןוטלָאק טהעטש

 ןוטלָאק .גנולק א ךיז טרעהרעד סע .טלעווק ןוא ןערעדנא ן'פיוא םענווא

 .(סיוא טפור ןוא ריט רעד וצ שטילג א א ךיז םיג

 ףווא) !רעלַאטנעדלָאג שטיװעליסַאװ םיסקַאמ .ןוט? ָא ק |
 .(ריט רעד וצ ןעגווא יד סיוא עלא ןעהערד עלייוז ַא

 םהיא ליוו ,רָאטקעריד םעד טנעגעגעב) |{ייפ ר ש א ב ר |

 .(ץיה טימ בראפלעמויה | סיורא טגנירּפש ,ןעלעטשרָאפ

 זזיילא רָאטקעריד רעד זיא טָא !טַאש .ב ר א פ5 ע טי ה

 ןיא לעיפיוו ףיוא !שטיװעליסַאװ םיסקַאמ .(ןערעלָאטנעדלָאג וצ)

 "סיורא ןעבַאה רימ סָאװ ,רעקַאראס ררעה ןופ קעשט רעד ןעוועג
 רעדַא ,שטיװָארַאדגיװ רעדָא ,שטיוואריאמ א םענייא טלהָאצעג

 7 ?קושטרָאדניװ ,ָאי --- קושטרָאדגיוװ

 טרעדנוח .(רעבעל ןוא גנול עטלאק טימ) רעֿפַאטנעדכַאג

 ? ןעד זיא סָאװ --- ?לעבור דנעזיוט גיצפופ

 זיטע .(ןעוגָאלב ןעגיוא יד) רעקָאר אס עלע מיש

 .(לוק ןייז טימ טינ טיירש ,יז טהעזרעד) ?רימ ןענעז ואוו ...!ינעמ

 ףימ טָאה עמ גטּפַאח !טנַאי !טפיופ !טעװעטַאר ,ןעדיא ,דלאווג

 !ןעצנאגניא ןעמונעגוצ !טלעטשענ ?דה-לידכ !ט'לזג/ עב !טע'בנג'עב

 !םינלזג יד ןעּפַאח רימ טפלעה !רימ טפלעה !ןצבק א ראפ טכבאמעג

 ריט יד ךיז טנעפע סע .ןעפיול ןעזָאל ךיז ליוו ,רעדניליצ םעד טּפַאח)

 -עגרעבוא ןיוא ומ ייקאל רעד ל עד נ ע מ ןיירא ךיז טסייר סע ןוא

 | | .(םינּפ ןעקַארש
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 .(ןעגווא יד טימ טכז) יי קַא 7 ר ע ד ? ע דנ ע מ
 רהיא טנעז -- יוזא ביוא ?ַאנוַאנָאימעס ַאלעבַאזיא ַאד ןעוועג טשינ
 ן'כרוד סױרַא זיא רעטכַאט רעייא ! תיבה-לעב ...תורצ עסיורג ףיוא
 ..ןטיא-ויפ -- ןוא רעטסנעפ

 זיא דניוו !רימ ןיא העוו .(דנעה יד טכערבב) ינע מ-יט ע
 ןּפָאק ןיימ ףיוא ךָארב א !ןעפַארטעג ךימ טָאה קילגמוא ןייא !רימ
 טעווס זא ,טסואוועג בָאה ףךיא !ןיא סָאד סָאװ ןיוש סייוו ךיא
 ןיא ןעפיול ?'כיא !עמַאמ , :טגָאזעג רעבָא רימ טָאה יז ..!ןייז יוזא
 ....!ןיירא טלעוו רעד

 עשז סָאװ ? זַא .(בייװםוצ רעקַארַאס עלעמיש
 טנאזעג טשינ וד טסאה סָאװ ראפ !המהב ? ןעניוושעג ןוד טסָאה
 א ...{ !דניק ןיימ !רעטכַאט ןיימ .(ּפָאק םייב ךיז טפַאה) ..!לרימ
 סיורַא טּפַאח) ...1 דניק ןיימ רַאפ גנידסלַא חרּפכ ַא 1 דלעג סָאד הרּפכ
 םענעדלַאג םעד ךיז ןופ ּפָארא טסייר ,ינעשעק-מייז ןופ רעטסויט םעד
 בעג !ּפָארא םענ ןינעמ-יטע .(בייוו םוצ טיירש ,לעמווק ן'טימ רעגייז
 -וב עצנאג סָאד !דעלרעגניפ יד !דעלגנירעיוא יד !לערעּפ יד רעהַא
 םהוא טיג ןוא םֹווא טוהט ,םהוא םגלָאפ ונעט-יטע) ...גנורעיצ לעס
 טגָארט ןוא ןוירא רעדנולוצ ןוא ףיונעצ גנודסלא סָאד טמעג רע .רעביא
 ףיא סָאװ ,סעלא סָאד טָא ּפִא ךייא טָאנ !ןעדיא .(מסעג וד וצ וצ סָאד
 רימ טפלעה יבַא -- ,טליוו רהיא סָאװ ,םעד םימ טםוהמ !גָאמרעפ
 ןיימ ןערהעקמוא רימ טפלעה ,רימ טפלעה !רעטכַאט ןיימ ןעכוזּפָא
 רעד .םהוא טימ טנויוװ ונעמ-וטע .ןייוועג ַא ןיא סווא טכערב) ...ןדניק
 .(םלאפ גנַאהרָאפ רעד .טניוטש םלוע

 ,טקַא ןעטירד ם'נופ עדנע
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 .טקַא רעטרעיפ

 -- .זווה-רהָאפנווא ןווא ןיא עיצנַאטס ַא ףיוא רָאפ טמוק

 ןעהעטש ,סגיטבול א ,סיורג א ,רדח ןווא ןיא --- .םירדח ייווצ

 ַא -- .ןעביולקעגוצ ןוא טעברעפ ,טנעוו יד ייב ךעלטעב ויווצ

 עגיליב ,לעגעיּפש א ,ץפַאנַאק ַא ,ןעלהוטש עבולטע ,לעשיט

 םעט רָאּפ ַא -- .טנעוו יד ףיוא ךעלמער עטסָארּפ ןיא רעדליב

 רעד ןוא ,טנָארּפ םוצ רימ ןייא :ןעריט יויווצ --- .ןעמולב טימ

 -לעוו ,ןיירא רדח ןעטייווצ ןיא ריט עטיוווצ יד ,סיורא סַאג

 מהעטש רימ רעטייוצ רעד יב -- .ןעסָאלשעג זוא סעכ

 ןיא -- .רעהיוא ןווא טגעלעגוצ ,ו ָא ס אק לע טָא מ

 ןעדער ייז -- .ן ַא בל א פ ? עפ ַא קס טהעטש רדח ןעמימ

 .דייהרעליטש

 ?ונ .(ןעלטָאמ וצ) ןָא בלַאפ ל?עּפַאק
 ץיּפש יד ףיוא ריט רעד ןופ ּפָא טערט) יִא סאק ?עטָאמ

 ..ךָאנ טפָאלש יז .(רעגניּפ
 טשינ טכַאנ ַאזַא -- עלעטלעוו ַא .ן א ב ַא ם ? ע ּפ ַא ק

 | / ..!ןעפָאלשענ
 סע !םידחּפ יד !קערש רעד טניה .יִאסאק ?עטָאמ

 ךָאנ זנוא טגָאי עמ זַא ,ןעזיווענסיוא עלייוו עלא רהיא ךיז טָאה

 ...ןעטניה ןופ
 ? סָאד וד טסייוו ןענַאװ ופ .זַאבלַאפ ?עּפָאק
 .טגָאזעג רימ סע טָאה יז .יִא סאק ?לע טָאמ

 ?ןעו .ןָא בלא פ ? עּפ ַא ק
 ֹוד ןעוו ,טייצ רעד ןיא .טניה .יא סא ק ?ע טָאמ

 "ַאס םעד ןעלעטש ןעגעוו ןוא ןעסע ןענעוו ןעגרַאז ןעגנאגעג טזיב
 ..טסעומשעג לייוורעד ַאד רימ ןבָאה ,רַאװַאמ

 ?סָאװ ןענעו .ן א ב 7 א פ ? ע ּפ ַא ק
 ..סעלא ןענעװ .יִא סאק ?עטָאמ
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 ןייז טעוו סָאװ ,םעד ןענעו וא .ןָא ב7 אפ ?לעּפ ַא ק
 ?רעטייוו

 ..טדערעג דא .יִא סא ק ?ע טָאמ

 ?סָאװ זַא .ןָא ב? אפ ?עּפ ַא ק

 טסייוו ֹוד !סָאװ זא .(טגערעגפיוא) יא ס אק לע ט ַא מ
 טגָאי רעמָאט ,ארומ טָאה יז ?וד טסגערפ סָאװ טנַײה ,סָאוו ךָאד

 .ףוס ןעטסיוװ א ןעבָאה עלא רימ ןעלעוו ,רעטָאפ רעד ןָא זנוא

 זיא עשז סָאװ ,רעבירעד ןכ7 .ןָא ב 7 א פ ? ע ּפ ַא ק

 ?הצע יד

 טָאװ לָאז עמ זא ,הצע יד יא .יא ס א ק ? ע ט ַא מ

 ן'טימ ןעמוק ןיוש רע נעמ טלַאמעד -- ,הּפוח א ןעלעטש רעהירפ

 רעביא טביילב טציא ..ןעלאפראפ זיא ,ןיציבר רעד טימ ןוא בר

 ?רעכילקילג רעד ןייז לָאז ןעדייב זנוא ןופ רעוו :ךַאז ןייא רָאנ

 ןיא סָאד .ָאי ונ .(ןעקָארשרעד) ן ַא ב 2 ַא פ ל ע ּפ ַא ק
 ..ךַאז עצנאנ יד דָאד

 ייב םעד ןענעוו ןיש ךָאד יא .יִא ס א ק ? ע ט א מ

 ראפ ןעזָאלרעביא סע ן'רימ רעדָא :ןערָאװעג טדערעגּפָא גנאל זנוא

 רהיא זיא רעוו ,ןעגָאז יז זָאל ,סע טסייה ןעקלייב ראפ ,ןיילא רהיא
 ...לרֹוג ןעפראוו רימ ןעלעוו ,טינ זא רעדַא ...רעטלהעוורעדסיוא

 טָאה ?ייוורעד רעבָא .(גיחורנוא) ןָא ב ? א פ ל ע ּפ ַא ק
 ...? ןעמעוו ,טסייה סָאד ...רעוו ,טנַאזעג טינרָאג ּךָאנ ריד יז

 טלַאװ ,ןעגַאז רימ לָאז יז !הטוש .יִא סא ק ?ע טא מ
 ..טגָאזעג ריד ךָאד ךיא

 ךַאז עצנאג יד זא ,סע טסיה .ן אב קא פ ? ע ּפ ַא ק
 ? ןעטפול רעד ןיא ךָאנ טגנעה

 טהעטשרעפ .(טפול רעד ןיא טקק) 'א ס אק לע טַאמ
 -אב לֵאְז עמ ,טשינ טדַאש עלייוורעד רָאנ ...ןעטפול רעד ןיא ,ךיז

 ..הּפוח רעד וצ ףראדעב עמ סָאװ ,ץלא ןעטיירגוצ סנעטייצ
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 ?רעגײטשַא ,לשמל .ןָא בל אפ ?ע ּפ ַאק

 ..ןעדיא ןינמ א ,לשמל ,רעגײטשַא .יִאסאק ?עטָאמ

 יז טעוו עמ .רעווש טינ זיא סָאד .ןוִַאבלאפ ?לעּפַאק

 .ןעפיול וצ ןעמוק ייז ןעלעוו ,לעבור עבלַאה וצ ןעלהָאצאב

 אוא ןעבָאה ךיא םִאֹל .(גידעבעל)פ יא ס א ק ? ע ט ַא מ

 !ןיא סָאד ןַאלּפ א ראפ סָאוװ ,רהָאי

 ןייק טינ ייז ןעבַאה רעמַאט א .ןַאב? אפ ?עּפָא ק
 ,רעכילרהע ןייא יבא ,דיא רעטסַארּפ ַא זַא ,ןהעטשאב ךיא ןָאק ,בר

 | .ןייז ןישודק רדסמ טעוו

 ! םכח ַא טזיב ,?עּפָאק ,ןעבעלכ ,י ַא ס ַא ק ? ע ט ַא מ

 !שטנעמ-ּפאק א

 ןייק טינ ייז ןעבַָאה רעמַאט ,ייֵא .{ ַא ב לַא פ ? ע ּפ ַא ק

 יא ןעביוא ןופ ,ןעגנַאטש רעיפ טימ ןהעגעב ךיז ןעמ ןַאק ?הפוח

 רעד ַאד ויא סָאװ -- ,עליישטעפ עסיורג א טימ ןעדנובעגרעב

 ?קילגמוא

 עמ ,הטרעוו טזיב .(םורַא םהוא טּפָאח) י ַא סַאק ?ע טָא מ

 לָאז ,טסגָאז וד סָאװ ,גנידסלא והט םענ ...ןלעּפָאק ,ןעשוק ךיד לָאז

 ןַאק עמ --- ַאד ןעביילב לעוװ ךיא ןוא ,ןהעג טסעוװ וד ...! טיירג ןייז
 : ..ןיילא ןעזָאל טינ ךָאד יז

 יד .(טלעקַאװ) !ןעטיח טָאג לָאז .ןָא ב5 א פ ?ע פ ַא ק

 רעוו ,ןעסיוו רעהירפ רימ ןעלַאז רשפא :סָאװ טָא רָאנ ןזיא ךאז

 ..? ןהעג טשרע ךָאנרעד ...ןעמעוו

 ?טייצ ןערילרעפ ,עלערַאנ ,סָאװוצ .יִא סאק ?עטַָאמ

 רעד ןַא םהיא טנַארט רעמַאט ןוא ,טעּפש ןערעוו טעוװ ?ייוורעד

 זַא ,ךָאנרעד .ןעזױמעלַאש עלַא יד טָא וצ טיירג וד ...רהָאי רעטוג

 רימ ןעלעוו ,גײצעגרעּפַאלק ןעצנַאג ן'טימ ןיוש ןעמוק טסעװ וד

 קילג סעמעוו ,ךשפנ הממ ...רעהַא יצ ןיהא ,רהיא טימ ןעסילשאב

 "קילג רעד וד טזיב רעמָאט זא ,ךיד רעכיזרעפ ךיא ...זייז טעוו סע
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 בָאה סָאװ ..ןעצראה ןעצנאג ן'טימ ןעניגרעפ ריד ךיא לעוװ ,רעכיל

 זעקלייב ןעהעז רַאנ ךָאד זיא שנואוו סנעדייב רעזנוא ...? ריד וצ ךיא
 ...ךילקילג

 רעמַאט -- ךיא ענעגייא סָאד .ן ָא ב 7 א פ ? ע ּפ ַא ק
 ךיא ,ַאזְלַא ...עקלייב זיא רקיע רעד םורָאװ ...קילג ןייד ןיא ,וד טזיב

 רעד וצ ךיז טזַאל) ..גנוטכַא בעג ,העז וד ןוא .(ןָא ךיז טוהט) .העג

 .(ּפָא טהעג ןוא עליו א טהעטש ,םוא ךיז םרהעק ,ריט

 !עקשעמעל ַא טָא .(ןיילא ךיז ֹוצ) יא ס א ק לע ט ַא מ
 ןיוש ןַאק רעדנילב ַא ןַא ,טכַאד רימ ..גנונעפַאה א ךָאנ טָאה רע

 רימ .(ןיוא ךיז טרעה) ..טבעילראפ זיא עקלייב ןעמעוו ןיא ,ןעהעז
 ףדח ןעטיוווצ ןופ רימ וד ךיז טנעפע סע) ...ןיוש ךיז טרהיר יז ,טכַאד

 ַא ,עגידנענוש ַא ,ע ס לו ו ב לעווש רעד ףיוא ךיז טוייוועב סע ןוא

 .(עגודנעלביומש

 ךיז טקוק ,רַאה עטלעדוקעצ יד טכערוצ טכַאמ) ע ק ? י י ב

 ?לעּפָאק ןיא ואו ?רענייק ָאטשינ .(םורא

 ַא ןעדיא ןעגנערב ןעגנאגעגקעוא .יִאסאק לעטָאמ
 ןעבָאה רימ יו ,גײצעגרעּפַאלק ןעגירעביא ןעצנאג םעד ןוא הּפוח
 ...טרערענּפָא

 ..?לעטַאמ ,ןהעשענ טנייה יקַאט סע ומ .ע ק ?יי ב

 ףיֹוא ןעגעלּפָא ?ןעד סָאװ ,יינ .יִא ס א ק לע טא מ
 ...2 וצוצרעהַא ןעטַאט םעד ןַא סע טגָארט רעמַאט ןוא .? ןעגרַאמ

 רָאג ןַאק ךיא !לעטָאמ ,טשינ רָאנ דער ,וא .ע ק ליי ב
 רימ דיז טליוו סע .(רעטנעהעג וצ טהעג) !ןעטכַארט טינ םעד ןעגעוו
 זַא ,ךיז ראפ שטנעמ א ןיב ךיא זא ,ןעזייוואב ,המקנ ןעמענ רָאנ

 ייז סָאװ ןעגַאז ,ןעמוק ןיוש ייז ןענעמ םעדכַאנ ...יירפ ןיב ךיא

 ןעיירפאב דךיז ןַאק רעטכַאט עשידיא ַא !לעטָאמ ,לעטָאמ ,ךַא ...ןעליוו
 טייהיירפ רהיא ּפָא טיג יז זעוו ,טלַאמעד רָאנ עטַאמ-עטַאט רהיא ןופ

 ...ןערעדנא ןייא וצ
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 רע ?טייהיירפ ןופ טדער רעװ .יִא ס אק ?עטָאמ

 רימ ןעבָאה !ערעייט המשנ ,עקלייב ?טייהיירפ סעמעוו סָאד יו

 עגיבייא ןוא עיירט ערעדנא סָאד סנייא ןעריואוושעג טינ ןעד

 ןיוש ערעדנַא סָאד טימ סנייא ןעדנובעג טינ רימ ןענעז ?עבעיל

 עסיורג סָאד ןעפַארטעג טָאה עטַאט ןייד רעדייא ךָאנ ,גנאל ןופ

 ?רעפערטטּפיוה םעד זעמענוצסיוא ,קילנמוא עסיורג סָאד רעדָא ,קילנ

 זיב ,טגָאזעגסיױרא טשינ רעטרעוו טימ סָאד ןעבָאה רימ ;רהעמשינ

 יו ,דיילג סיּפע סיוא טמוק טציא ...טייצ עטכער יד ןעמוקעג זיא'ס

 -יןעגיוצעגקירוצ טלָאװ זנוא ןופ רעצימע

 ךיא !קירוצ טינ לָאמ ןייק היצ ךיא .(רעייפפ טימ) עק?יי ב

 עטבעילעג א ,ךיא לאז סָאװ ראפ ,?זמ ןיימ ףיוא -רָאנ דימ גָאלקאב

 עטסעב רהיא ןעפראדאב ,עמַאמ-עטַאט ייב עגירעטיצ א ,הריחי-תב

 ,גידנעּפַאח ןעװַארּפ ,זעצרַאה רהיא ןופ בוט-םוי ןעטסעב םעד ,החמש

 -ַאמ ,טינ סעגראפ ...ןעכערבראפ ַא סיּפע והט דיא יו דיילג ,הבנגינ

 א -- עמַאמ יד ןוא ,עטַאט ַא טרָאפ רימ זיא עטַאט רעד זַא ,לעט

 ..!עמאמ

 ףיוא תונמחר א זיא סע בױא .י ַא ס א ק ?ע ט ַא מ

 זעלעוו ייז זיב ןעטראוו וצ רעדָא : ןעגעוו ייווצ ַאד זיא ,עמַאמ-עטאוו

 קירוצ ןערהַאפ ןוא סילבָאלַאה יד ןעווערעקרעפ רעדָא ,רעהַא ןעמוק

 ...םייהַא

 יולרַאפ א ךיא ןיב טלָאמעד !ןעטיה טָאג לָאז .ע קליי ב

 רעד זיא סָאד זא ,טסניימ וד !ןעטַאט םעד טינ טסנעק וד !ענער

 טָאה רע טניז -- ,ןעפַארטש טינ ךימ לָאז טָאג ?ןעוועג סָאװ דיא

 !ןערָאװעג טעוװעדליוועצ רע זיא ,סניוועג עסיורג סָאד ןעמונעגסיוא

 סירוצ ןיוש ןָאק עמ סָאװ ,דַאז ַאזַא ןוהטּפָא םהיא ףרַאד ךיא !זיינ

 !ןעּפַאח טשינ

 העד בעילוצ רָאנ ,סָאד טסייה .י ַא ס ַא ק 5 ע ט ַא מ

 -.?ןיילא
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 ןלעטָאמ ,ךַא .(לעכיימש ַא טימ ןעלטָאמ ףיוא טקק) עקלייב
 ֵֿאמ גירעביא ןייא טסליוו וד !טזיב ור סָאװ לעטַאמ רעוװַאקישט
 ,בעיל ךיד בָאה ךיא זַא ,?יומ ןופ טרָאװ סָאד רימ ייב ןעסײרסױרַא
 *ענ ןיוש וד טסָאה ?סעֶלַא לעּפָאק ןיֹוש טסייוו ...ןעבעל סָאד יו
 ? םהיא טימ טרער

 .טשינ ןאק ךיא ,עקלייב ,ןינ .יָא ס א ק ? ע ט ַא מ
 ךָאנ טָאה רע .דנילב זיא רוחב רעד .,..!טשינ ץראה ןייק בָאה ךיא
 ..רעטלהעוורעדסיוא רעד .,ךיא טינ ,רע זיא רעמַאט ,גנונעפַאה ַא ץלא

 גנוי רעד ..תונסחר ַא .(גירעיורט טכַארטרעפ) ע ק ל יי ב
 ..רימ ןיא טבעילראפ זיא

 !תנכס טימ .יִא סא ק לע טַָאמ

 טימ ף י א לָאז ?ןעמ טוהט עשז סָאװ .ע ק ?ל יי ב
 ?ןעדער םהיא

 םהיא בָאה ךיא ..טסנאק וד בוא .יִא סאק לע טַָאמ
 ,ןעמיטשאב טונימ רעטצעל רעד ייב טנייה טספראד וד זַא ,טגָאזעג
 טינ טסעוװ וד זא ןוא ...רעטרעשאב ןייד זיא ייווצ זנוא ןופ רעוו
 ,5רוג ןעפראוו ן'רימ זא ,טדערעגנייא םהיא ךיא בָאה ,ןעמיטשאב
 ..רעד --- לעּפינק סָאד ןעהיצסיורא טעוו'ס רעוו .ךעלּפינק ןעהיצ

 !אה-אחיַאהיַאח {ַאחיַאח-ַאח .(גיכליה ךיז טכַאלעצ) עקלייב
 -םעלעג רעד ןיא סָאװ .(טשַאררעביא) י ַא ס ַא ק ? ע ט ַא מ

 ?רעט

 !קנַאדעג ַא ,ייא !קנַאדעג ַא ןעלַאפעגנייא זיא רימ .עקלייב
 בָאה ךיא .(לעּפינק א ךָאנ ןוא לעּפינק א טכַאמ ,לעכיט סייוו ַא טּפַאח)
 ריד ךיא לע ,רעטלע טזיב וד יו יוזא ןוא .ךעלּפינק ייווצ ַאד
 -ינק סָאד ןעגיוצעגסיורא ןעבָאה וטסעוו ,ןעטשרע םוצ ןעהיצ ןעבעג
 טערט עקלייב .ןעסיורד ןופ טירט ךיו ןערעה סע) ..ןאה-ַאח-אח == לעּפ

 -ָאלעגנָא ,רעמציוושרעפ ַא ןָאבלַאפ לעּפָאק ןָא טמוק סע .רעטסנעפ םוצ ּפָא
 .(ןעצומרַאקש ןוא ךעלקעּפ עצנַאג טימ ןעד
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 ?עקלייב ןענַאטשעגפיוא ןיוש !ַא .{ ַא ב 7 א פ ? עּפ ַא ק
 בָאה ךיא !ףוא ..!ךייא ףיוא דנַאטשפיוא רעטוג ַא .(ןעקלייב וצ)

 -רַאקש וד טימ ךעלקעט וד קעװַא טגעל) { ןעפָאלעגנָא לעסיבַא סע ךיז
 .(סייוש םעד ךיז טשיוװ ,ןעצומ

 טסיזמוא ןעוועג טיִנ שטָאה יא .יא סא ק לע טא מ

 .(ךיז טוהט ךעלקעּפ וד ןוא סָאװ טכַארטעב) ? ןעפיוק סָאד

 ?טסיזמוא טסייה סָאװ !הלילח .ןָא בָא פ 5 עּפ ַא ק
 -ענרעּפַאלק ןעצנאג ן'טימ ןעדיא לעטניב א ןהענוצ ןעמוק דלאב טָא

 ןוא .(ןעצומרַאקש יד ףיוא טזייוו) ...טדערענּפָא ןעבָאה רימ יו ,גייצ

 ַא ןוא גנירעה ,ךאקעל :ןעסייברעפ וצ ףיוא ןעכאז עטוג זיא סָאד

 ...הקׂשמ לעסיב

 ַא הטרעוו טזיב ,לעּפָאק ,ָאוַארב .יא ס ַא ק ? ע ט ַא מ

 רימ ןעלעוו ןינמ א :ךאז ןייא רעביא ךָאנ טביילב דניצא ,..!ליַאדעמ

 -נארב ןוא ךאקעל טימ ,ךיוא הּפוח א .ךיוא ןישודק רדסמ א .ןעבָאה

 ַא ןוא .טנערהַאוװעב ךיוא ןיוש ריס ןענעז ןעטייבראפ טימ ןוא ןעפ

 ןיא ייווצ זנוא ןופ רעוו ,רָאנ זיא ענארפ יד .ךיוא רימ ןעבַָאה הלכ

 סָאד ,ךיא ןייפ .(ךיז טּפָאהרעּפ) ..וד טספרַאד סָאד ?ןתח רעד

 ,..ריד ןָא טדנעוװעג ןיא סע -- ןעמיטשאב ,עקלייב ,רחיא טפראד

 ,..ךייא ןֶא ,ךיא ןיימ

 -הענעגנייאנוא זיא רימ ,רעווש זיא רימ !דַא .ע קל יי ב

 טָאה רהיא .,.,רַאבקנאד ןעדייב ךייא ןיב ךיא זא ,טסייוו רהיא ...ןעמ

 ..ןָאהטעג לעיפ ױזַא עדייב רימ רַאפ
 וצ טיירג טשרע ןענעז רימ א .יָא ס ַאק ? ע ט ַא מס

 ...ןֹוחֿ

 !רעסַאװ ןיא ןוא רעימ יא .ןַא בא פ ?עּפָאק

 רהיא טסייו { טאש .(עלייוו ַא טשרמולכ טכַארט) עקלייב
 ..!לרונ ןעֿפרַאװ ריִמָאל ?ןעלַאפעננייא סָאװירָאנ זיא רימ סָאװ

 טימ ןיוש ריס ןעבָאה ענענייא סָאד .יִאסאק ?עטָאמ

 ..טכארטעג גנאל ןעלּפָאק
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 טָאה קילגמוא סָאד רעדייא דָאֹנ .ןַאלאפ ?עּפָאק

 ..םניוועג ןעסיורג ן'טימ ןעפַארטעג

 עלַא ןעלַאפ דַאז עכיילג א ףיוא -- ?רהיא טהעז .עק?ייב
 טהערד ,ךעלּפינק עגיטרַאפ ויוצ יד טימ לעביט סָאד טמענ) ...ךיילג

 ףייא ןופ רעוו .(עדייב ויז וצ סיוא סע טהוצ ,לעּפינק וינ ַא טשרמולב

 ?רעטלע זיא

 ןעהיצוצסיוא ןעוועג טיירג ןיוש זיא) ן א ב 5 ַא פ 5 ע ּפ ַא ק

 ..תועט ןייק בָאה ךיא ביוא ,?עטַאמ ,רעטלע טזיב ןד .(דנַאה יד

 .ךָאו ַא טימ ןוא רהָאי א טיס .יִא סאק ?עטָאמ

 ןיימ ...וד טספרַארשב ,יױזַא דלַאב יוװ .(ןעלטָאמ וצ) עקליי ב
 םהיא טגָארט) ...רעטשרע רעד ןעהיצ ,לעטָאמ ,רהיא טפרַאדעב ,ךיא

 ַא טש'רמולכ טרעלק וָאסַאק לעטָאמ .לעביט ם'נופ ןעקע ויווצ יד רעטנוא

 קע ןופ ץיּפש םויב רעגנופ ייווצ טימ ךילעמַאּפ טהיצ ,טלעקַאו ,עלייוו

 .(לעכיט סָאד טלאהאב עקלייב .לעּפינק א סיורַא טּפעלש ןוא לעכיט

 ףיוא טקוק ,טנעה יד ּפָא טלעסירט) י ַא ס ַא ק ? ע ט ַא מ
 ?ונ .(גנוגידלושטנע טימ ןעלּפָאק

 ןייד .(ןעלטָאמ וצ .ּפָא טצפיז ,סַאלב) ןָא ב 5 ַא פט 5 ע ּפ ַא ק
 .גנוגערפיוא ןופ רעטייוו ןעדער טינ ןָאק) ..ןעבעג טָאג זָאל ..קילג

 .(ןערערט וד טגנולש

 ףיוא טכירעג טינ ךיז בָאה ךיא ,לעּפָאק ,עפייַא .עק לייב

 ,..דניירפ ןעטוג א ראפ ןעטלאהעג ..,ךייא

 ?סיּפע ןעד טגָאז לעּפָאק .(ןעקלייבוצ) יִאסאק ?עטָאמ
 | ...! הברדא

 סָאװ ,ןהעגנַא רימ זָאל !אברדא .ןָא הב ? ַא פ ? ע ּפ ַא ק

 ..עירעטַאל א ,לרונ א ךָאד זיא'ס ...ןעדייב ךייא ןוא םהיא שניוו ךיא

 תלאו ,ןעהיצסיורא ןעװעג לָאז רע .יִאסאק ?עט ָאמ

 ...רע
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 ,ןעהיצסיורא ןעוועג לָאז ךיא .ן ָא ב ? א פ 5 ע ּפ ַא ק
 ...ןיא ...ןיא ןערעטלע ךייא טלַָאז רהיא ,ךייא שניוו ךיא ..ךיא טלָאװ

 ,סטוג סעדלַא

 "עצ ךיז ריִמֲאֹל ,רעהַא םוק ןמא .יִא סאק ?עטָאמ

 .(ךיז ןעשוקעצ ןוא ,ןעלּפָאק טימ לעטָאמ ,םורַא ךיז ןעמענ) .ןעשוק

 "יו טליו רהיא כױא תמא םעד .ןַא בא פ ?עּפ ַא ק
 רעכילקילג רעד זא ,גנאל ןיוש טגָאזעג ץראה סָאד רימ טָאה ,זעט
 ַא ןַא רימת ןופ ןיב ךיא ?דיא םוק יו ...דיא טינ ,?עטָאמ ןייז טעוו

 ןייק טינ םענייק וצ בָאה ךיא זוא ,.,לזמ-םילש-םילש ,.,,?זמ"םילש
 ,טאהעג בעיל ךייא בָאה ךיא יו ,תודע ןיימ זיא טָאנ ,,.תונעט

 רעטוג א ראפ סָאװ ןוא ,..דניצא ךָאנ בעיל ךייא בָאה ןוא ,עקלייב
 ,לָאמ ַא דָאנ ךייא גָאז דיא ..לעטָאמ רבח ןיימ וצ ןיב דיא דניירפ
 ...בלאה שטָאח ןהעגנַא רימ סע געמ ,ןעדייב דייא שניוו ךיא סָאװ זַא
 .גידלוש טינ דיא זיב --- גנונעפַאה לעקיטש ַא טאהעג בָאה ךיא ,ייֵא

 ןעניז ןיא רעבָא בָאה דיא ...שטנעמ א יו רהעמ טשינ ךָאד ןיב דיא

 סיוא דיז טזָאל הלילח רעמָאט זא ,טייז טרעדנא יד דיוא טאהעג

 ,אקירעמא !ייק קעווא ךיילנ ךיא רהָאפ יוזא -- םעדיוב א רימ טימ

 ינעשעק-םעווב ןופ סיורַא טהיצ ,ךיז טעיליּפשעצ) ...רהיא טָאה ןטיס ַא

 ןוא יָאסַאק לעטָאמ) ...סַאּפ ַא טיירגעגוצ רימ ךיא בָאה טָא .(לעכיב ַא

 .(טרהירעג ןענעז עדייב .רעביא ךיז ןעקוק עקלייב

 טביילַּב ? אקירעמַא זייק שזַא ,טייוו ױזַא סָאו וצ .עק ליי ב

 ,דניירפ עטוג זייז רימָאל ןוא ,ָאד

 טעב סע רע ,לעּפָאק טינ סענראפ .יִאסאק ?עטָאמ

 | ...ךיד

 "רעד ..בושי א ןעבָאה ךדָאנ ז'רימ .זָא ב5 אפ ?עּפַָאק

 רעייא ןעוַארּפ רעהירפ ףראדאב ווא רעניה א ךָאנ דיא ןיב ?ייוו

 .דצ ס'נתח ןופ ..תוחמ א סיּפע ךָאד ןיב ףךיא .הנותח

 .דצ ס'חלכ חפ ,זינ .עקל?לייב

 .םידדצ עדייב ןֹופ .יִאטאס ?עטָאמ
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 .(וצ ךיז טרעה) .םידדצ עדייב ןופ ,ןַא בל אפ .לעּפָאק
 ןופ ןעדיא ןינמ ַא ערעדנַא סָאד ךָאנ סנווא טמוק סע) ...טהעג עמ .טהענ עמ

 סעטָאּפַאק עגנַאל טימ ,ךעלשילעּפַאק טימ ןוא ןעלטיה טימ --- םונומ יילרעלַא

 -לעמרַאי ַא טימ ןוא תואּפ עבָארג טימ רענווא ---.ךעלקיטויוו עצרוק טימ ןוא

 -וור ַא םימ עטַאּפַאק יד ןעדנובעגרעטנוא ,שילעּפַאק ןעכייוו ן'רעטנוא עק

 לעשעלפ ַא טלַאה רענווא ךָאנ --- .בר ַא ןופ עלָאר יד טלעיּפש --- ,עליישטעפ עטי

 -לַאה ןעדיא ערעדנַא רעיפ .שמש רעד ןייז סָאד טעוו רע -- לעזעלג ַא טימ!

 סָאד --- ,ַאמַארחַאב טימ לַאש ענירג ַא ןעביוא ןופ ,ןעגנַאטש רעיפ יד ןעט
 ןעהעטש ,טקורעגניירא ךיוא ךיז ןעבָאה רעבייוו רָאּפַא .הּפוח יד ןייז טעוו

 ךורבו אוה ךורב , ןערעפטנע וצ טיירג רע'טינּפ עמורפ טימ ןעטייוו רעד ןופ ;

 עליטש ַא טעקוקנָא ןעמוקעג ןענעז םיסיידנוק ךעלגנוי ךיוא ."ןמא ומשי

 .(ךָאקעל לעקיטש ַא ןעּפַאח רשפא ןוא זפוח

 סָאװ ,ןעדיא םוצ קנואו ַא טוהט) ן ָא ב 9 ַא סט 5 ע פ ַא פ

 ? ונ .(בר ַא ןופ עילָאר יד טלעיפש

 רענויא וצ קנואוו ַא טוהט) } ונױנ .(ןעלּפָאס וצ) די א ר ע ד
 ,ןעקלייב וצ וצ-טהעג ענעי -- .הלכ יד ןעמענ לָאז יז .רעבייוו יד ןופ

 | .(עליושטעפ עלעג ַא סיוֹרַא טמענ

 .(ןעלּפָאק וצ טפור) ?ןתח רעד ַאד יא רעװ .ענידיא יד

 ןתח רעד .(ןעלטָאמ ףיוא טזיװ) ן ַא ב ?ַא ס 5 ע פ ַא ק
 .רע -- זיא

 .ךיא ןיב סָאד ,(וצ טהעג) יִא סאק ?עט ַא טי

 רעד טימ טָא .(עלוישטעפ עלעג וד םהיא טיג) ע נ ע די א י ד
 טעוװ סָאד ,םינּפ סָאד הלכ רעד רעביא טקעד ,?חומ טייז ,עליישטעפ

 -אפ וצ-טהעג ,עליישטעפ עלעג וד טמענ לעטָאמ) .סנעקערַאב סָאד ןוינ

 טמענ ענידוא יד .םונּפ סָאד רעביא רהיא טקעד ןוא ןעקלייב וצ ךילעמ

 םעד ןעמענ לָאז רע ,ןעלּפָאק וצ קנואוו ַא טוהט ,דנַאה ַא ראפ ןעקלייב

 .(הּפוח רעד רעטנורַא יז טרהיפ רע ,דנַאה ַא ראפ ןתח
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 "רעפ ןתח רעד) ..? תעבט ?אא"א .(ןתח םוצ) דיא רעד
 .(םינ טהעטש

 ..ןייז שדקמ ףיוא ,לערענניפ א ,לעגנירא .ענידיא יד

 ,(םינעשעק וד וצ ּפַאח ַא ךיז טהפ) ןָא ב5 ַא פ ?עּפַא ק
 טפראדאב ךיא בָאה גנידסלַא ...אד ןיא'ס ,ָאד זיא'ס ?לערעגניפ ַא
 ,.לערעגניפ ןישודק ַא וליפַא ...ןעגרַאזאב ךדַאז עדעי ...ןעבַאה ןעניז ןיא

 א טרַאד ןופ םיורַא טלעקיוו ,ינעשעק ןופ לערעיּפַאּפ ַא סיורַא טהיצ)

 .(ןעלטָאמ וצ רעביא סָאד טיג ,לעגגיר ןעדלָאג

 הלכ רעד לערעגניפ סָאד ןַא והט .(ןעלטָאמ וצ) ד י א ר ע ד
 .(ךָאנ םהוא טגָאז לעטָאמ ,טגָאז) 1 טרָאװ סכילטיא ךָאנ רימ נָאז ןוא

 פזמ ,,,"?ארשיו חשמ ...תרכ ..,ֹוז תעבטב .,,,יל תשדוקמ ..,תא ירה,
 !בוט

 ןוא ןָאבלַאפ לעּפָאק) 1 בוט ?זמ { בוט ?זמ .ם וע ר ע ד
 ןעטכער עמאס םעד ןיא --- .ךיז ןעשוק ןוא םורַא ךיז ןעּפַאח וָאסַאק לעטָאמ

 על ע ם ו ש : ןיורַא ךיז ןעסייר סע ןוא ריט יד ךיז טנעפע לעמוט

 קוש טייל נַַאלָאס ןוא ונעמייטע העקַארַאפ
 .(עכַאטַאמוס ַא דרעוו סע .ויז טימ ןכדש רעד

 ..!עטַאט רעד .(דנעה וד ףווא ןעלטָאמ וצ וצ-טלַאפ) עק ליי ב
 ..1עמַאמ יד

 םינ טנעקרעד ,םורַא ךיז טקק) ר עק ַארַא ס ע?ע מיש
 ןיא ואוו ?ץיגרע יז זיא ואוו .(עלוישטעפ רעלעג רעד רעטנוא רעטכָאמ יד
 ..1ךמע ?ןעדיא ,רהיא טגייווש סָאװ ?דניק ןיימ

 ?לוק רהיא טינ ןעד טסרעה וד .ינע מייטע

 ...!עיטלַאװזַאּפ .(ךרוד ךיו טפוטש) קיש טייווַאל ַא ס

 נד רעטנורַא טסייר) 1 ךָאד יז ןיא סָאד טָא { ַאדָאּפסַאג ,עיטיניווזיא
 ַא ןיא סָאד ! ַאנלעטַאשטעמַאז .(םינּפ ס'עקלווב ןופ עלוושטעפ עלעג
 | | ... ! ענעבַאסַא רובינ ַאטשט סָאװ ,השעמ
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 וצ ךיז טזָאל .ןעקלייב טחעזרעד) רע קָא ראס על ע מיש
 טסבעל וד יבַא !ערעייט עניימ ךעלרעטכעט .(סמערא ענעפָא טומ רהוא
 .ןוירַא דנעה יד ןוא םהוא טלַאפ עקלייב) } ךיד ןעהעז ןעגיוא עניימ ןוא
 .(ןענייוו עדייב

 -ַאש ,להוטש ַא ףיוא טלַאפ ,דנעה וד טכערברעפ) ינע מ-יטע
 ןיא העוו .(תוניחת ןופ ןוגינ ַא םימ גידנענעוול ,טנויוו ןוא ךיז טלעק
 !רימ ןיא ךָארב א ןוא רימ זיא רענוד א !רימ זיא דניוו ןוא רימ
 יד טימ ןעהעז רימ סָאװ ןוא טבעלרעד ךיז ןעבָאה רימ סָאװ וצ
 רעזנוא זא ,טָאג ייב טגידניזראפ ךיז ריס ןעבַאה סָאװ טימ !ןעניוא
 אד דיז טוהט סָאװ ?םינּפ סָאד ןעצרַאושראפ ױזַא זנוא לָאז דניק
 ווא טסיווראפ ,הּפוח רעד וצ ןהעג סָאד יז ?יוו ןעמעוו טימ ןוא
 ...1?ןערָאװעג ךיא ןיב טרעטסניפראפ

 רָאפ ַא טּפַאהעג דייהרעליטש טָאה) קיש טייוו ַא ל ַא ס
 -סלַא טונומ ןיוא ןיא ןערָאװעג עריואוועג ןוא ןעדיא יד טםימ רעטרעוו

 טינרָאג טסייוו רהיא { םַאדַאמ ,עיטיניווזיא .(ן'ינעמ-יטע וצ -- .גנוד
 -רָאנ טאהעג הנותח ןיוש טָאה רעֶטְכַאט רעייא .טדער רהיא סָאוװ
 טמוק ךייא .(ןעלטָאמ ףיוא ןָא טוייוו) ..טַאי םעד טָא טימ ...סָאװ
 ,.,ןבוט ?זמ

 ַא ,יוא .(ןע'שלח וצ ףיוא ּפָאק םעד טפרַאװרעֿפ) ינע מייטע

 !ןעפַארטעג ךימ טָאה ליוק א !רימ זיא קַאלש ַא ,יוא !רימ זיא רענוד
 ...} ןיירַא ןעצרַאה ןיא זעיּפש ַא

 וצ ריד גונעג !ןליטש ןַאש .רעקָאראס עלע מיש
 ןייד !טזיב וד סאו המהב !רעטומגָאלק עשירַאנ !דעלטיינק ןענעל
 טלאוו ,ךיז ןע'דרמש'קעווא רעדָא ,ןעברַאטש הלילח ןעוועג לָאז דניק
 טאה רעטכַאט רחיא -- קילנמוא ןייא רָאנ טרעה ?רעסעב ןעוועג
 ןע'תמא ןייא ,רעדיינש א ןעמונעג ,ןעביילג רחיא ראפ טאהעג הנותח
 -רעשאב זייד זיא רעוו .(רעטכָאט רעד וצ) !רעטיב רחיא זיא -- ךמע
 ?רענעי יצ ?רעד .(ןעלּפָאק ףיוא ןוא ןעלטָאמ ףיוא טזייו) ?רעט
 ...טַארוקַא רהַאלק טשינ ךָאנ ןיב ךיא
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 סָאד ןיא רע .(ןעלטָאמ ףיוא טזיװ) ןַאבלאּפ לעּפַאק
 : ..,לרוג ןעפרָאװעג ןעבָאה רימ ...רעכילקילג רעד

 ?לרוג רעסָאװ .(טשַאררעבא) ר עק א רַא ס עלע מיש

 ןעוועג ןענעז עדייב רימ יו וזא .ןַאב?א פ ?לעּפַָא ק
 ,ןעגיוצעגסיורא רע טָאה ,ךעלּפינק ןעניוצעג רימ ןעבָאה ,טבעילראפ
 ,לרונב הכוז רע זיא ,סע טסייה

 ףייא ךיא בָאה !ָאנלעטַאשטעמַאז .קיש טייווָאל ַא ס
 ?רעטכָאט רעייא ןעמענ טעוװ ייווצ יד ןופ רענייא זא ,טגָאזעג טינ
 ...ןבייוו רעייא טימ ןוא ךייא טימ ןעבעל יוזא יקַאט ןיוש לָאז ךיא

 -אב ךָאנ ןעמ טָאה עשז סָאװ .רעקַאראס עלעמיש
 ךָאד טלָאװ ,רימ ןעגָאז טנַאקעג ךָאד רהיא טָאה ?ןעפיולטנַא טפראד
 ...ךמע ןוא ַאש ןוא ןייפ ןוא ןעש ןעוועג סע

 ?ןעדער ךייא טימ טנַאקעג טָאה רעװ .יִאסַאק לעטַאמ

 טניז ,ןעפָארטעג טָאה סָאװ ,קילנמוא םעד ךָאנ .עק לייב

 ,.,סניוועג עסיורג סָאד ןעמונעגסיוא טסָאה וד

 ערעסַאװ ?ןעשקָאל ערעסָאװ .רעקַָאראס ע?עמיש
 -ונעגוצ טָאה עמ !סניוועג רעסיורג סיוא !קילנמוא סיוא ? ןעמָאלּפ
 -ניא טעילַאמכעגסיוא ןוא טעשטַאטנַאמעגסיוא ,טּפַאצעגסיױא ,ןעמ
 ,ןענַאז טלַאז רהיא ,טזָאלעג טשינ ,חטורּפ רעטצעל רעד זיב ןעצנַאג

 ...ןעוועג סָאװ ,ךדמע רענעגייא רעד ןעבילבעג ,ןמיס א וליפא

 ?ןעוו ?ואוו ?ןעוועג סָאד זיא רעוו .(טשאררעביא) עק ליי ב

 -ערט ןופ סָאװ ,ןע'לזמ-םילש ייווצ ענעי טָא .ינע מ-יט ע

 ..,רעטַאי

 סָאד זיא ױזַא יו ? קישטניבור ןוא קושטרָאדגיװ .ע קליי ב

 ? ןעהעשעג

 ןיא ,ןעהעשעג זיאס ױזַא יו .רע ק ָארַאס עלעמיש 2

 -ייוו רעד ואוו קעװַא ןוא טנעה יד טימ יוװ ןעמונעגוצ ...ןעלַאפרַאפ
 ןוא ...טהערקעג טינ וליפַא טָאה ןהָאה ןייק ...טסכַאװ רעפעפ רעס
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 טימ רעהירפ ט'מולח'ענ טינ רימ ךיז טָאה'ס זַא ,וד טסניימ רשפא
 ,ּפָאק רעייז ףיוא ןחעגסיוא רָאנ לָאז'ס ?םולח רעזעב ַא טכאנ ַא
 !םלוע לש ונובר

 !ןמָא .ינע מ-יטע

 ףורבו אוה ךורב ,ןמא .(םינּפ םורפ ַא ןעכַאמ) ר ע בייוו יד
 { ומש

 רעד ייז טּפַאח .גונעג רָאנ .רע קָארַאס עלע מיש
 'ףיא ןיב ,טכוזענּפָא רימ ךיז טָאה דניק ןיימ יבַא !רעכַאמנעטַאװ
 ..והבוטל וז םג :גָאז ןוא טָאג וצ טנעה יד ףיוא ךיא ביוה ,ןעדעירפוצ

 !ןסא .ינע מ-י טע

 ..|ומש ךורבו אוה ךורב ,ןמא .(םורפ) רע בייוו יד

 ןעבילבעג ןיב ךיא סָאװ ,יא .רעק ַארַאס עלעמיש
 סע סָאװ ,רַאפרעד טפארטשעג טָאג ךימ טָאה'ס -- 3 םעדָאפ ןהָא
 טָאה סוחי ןוא ,..קישטנַאילימ ַא ןערעוו טלַאװרעּפ רימ ךיז טָאה
 ןיב ךיא ,טהערדראפ רימ ךיז טָאה ּפָאק רעד ...טסולגרעפ רימ ךיז
 ,דַאשט רעד סױרַא זיא טציא ...טעדַאשטָא יו סיּפע ...רוכש ןעוועג
 ררַאנ א ןעוועג ןיב ךיא זַא ,ךיא העז ,טרעטכינעגסיוא ךיז ךיא בָאה
 -עג טָאה רהיא { ןעדיא .(םלוע םוצ) ...ץימש הטרעוו ןיב ךיא זַא ןוא
 סאד ןעמונעגסיוא טָאה רעדיינש רעמערַא ןייא זַא ,םתסה ןמ טרעה
 "יש .ךיא ןיב סָאד ? דנעזיוט טרעדנוה ייווצ יד ,סניוועג עסיורג
 ןענעז דנעזיוט טרעדנוח ייווצ יד ...ןעמַאנ ןיימ זיא רעקַארַאס עלעמ
 ןיא עלעמיש ןוא ,ךיור ן'טימ ןוא טניוו ן'טימ קעװַא ,ןענורעגסיוא
 א רימ ייב ןיא טציא ...ןעזעוועג סָאװ ,ךמע רענעגייא רעד קירוצ
 - לומ5 טאהעג הנותח טָאה רעטכַאט ןיימ -- ,בוט-םוי ַא ,החמש
 ףעלעּפַאק וצ ןעמענ רימָאַל ? ןעפנַארב ןוא ךַאקעל רעד זיא ואוו
 ןעזייא ןוא רעש ,קלָאפ רעזנוא רַאפ םייחל ןעקנירט ןוא חקשמ
 ,..! ךמע
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 טומ ךעלקעּפ יד וצ ףדָאװ ַא ךיז טוהט) ןָא בל ַאפ לעּפָא ק
 זיא ַאד טָא .(שימ ן'פיוא סיוא טגעל ןוא ףיוא טניּב .ןעצומרַאקש יד

 רעד ןוא רע ...ןעסייברעפ וצ יא ,ןעקנירט וצ יא ,גנידסלַא ןַאהרַאפ

 ךעלשעלפ יד שיט ן'פיוא םיוא ןעלעטש ,שמש סלַא טנעיד סָאװ ,דיא

 .(ךעלזעלג יוד טימ

 "רַאס ַא ןופ לָאר יד ךיז ףיוא טמענ) קיש טייוו ַא 5 ַא ס

 ןַא ןעביוא ץנַאג שיט םוצ טצעועב ןוא רעטסיימטסָאט ַא ןופ ןוא רעוו

 ,עיטיניווזיא .(ןינעמ-יטע טימ ןעלעמוש םינתוחמ יד ךָאנרעד ,הלכ-ןתח

 וצ) !שיט םוצ !םלוע .(ןעדיא יד וצ) .ןָאנעביױא רעד טמוק דייא

 "ייוו .(רעבייוו יד וצ) !דעלזעלג יד ןַא סיג !דצ ט'נתח .(ןעלּפָאק
 טגעל ,ךַאקעל סיוא ייז טלייט) }1 תונוזמ טכַאמ ,ךַאקעל טמענ } רעב

 .(רעדניק יד ףיוא ןענגווא וד םימ טזייוװ .ןיירַא ליומ ןיא ךיוא ןיילַא

 זוא !הוצמ ַא'ס -- דאקעל ךעלקיטש וצ ךיוא םירזממ יִד טינ ןוא
 ! ַָאנלעטַאשטעמַאז דובינ ַאטשט -- ךיוא דַאקעֿל רעטוג יקַאט זיא'ס
 !עט'תנתוחמ ,םייחל !ןתוחמ ,םייחל !הלכ ןתח ,םייחל .(טעייק)

 ריִמָאְל !עלַא ןעדיא ,םייחל ןוא !דצ ס'הלכ ןוא דצ ס'נתח םייחל
 ! תונותח ענעגייא ףיוא ןוא עדמערפ ףיוא ןעצנַאט ןוא טנוזעג ןייז
 "רעפ ןוא ןעקנירט ןוא ךעלזעלג יד טימ ךיז ןענעגעגעב עלַא .טקנורט)

 .(ןעסויב

 ךימ עשז טרעה -- ינקשי .ר עק ָא ראס עלע מיש
 א טנייה זיא רימ ייב :ױזַא זיא ןופרעד השעמ יד ,ןעדיא ,סיוא
 ןיימ טכוזעגּפָא ךיז טָאה עס סָאװ ,סנעטשרע .בוטיסוי רעגידנעייווצ
 טנוועג רימ יז לָאז ,ןייז ,ּפָאק ןיא גיוא ןיימ ,חדיחי תב ןיימ ,דניק

 ! ןעבעלרעביא ףךימ לָאז ןוא קרַאטש ןוא

 ןמא .ינע מייטע

 ףורבו אוה ךורב ,ןַמָא .(ענימ עמורפ ַא טימ) רע בייוו יד

 !ומש
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 טאה יז סָאװ ,ערעדנַא סָאד .ר עק ָא ראס עלע מיש
 א טלהעוורעדסיוא ךיז טָאה ןוא ןעכיילג רהיא טימ טפעהַאב ךיז

 ןערעה טלָאװעג טשינ ,ךמע ןעזייא ןוא רעש ,קלָאפ רעזנוא ןופ ןַאמ
 ףיז טָאה סָאװ ,טַארקעטסיר םעד רעטאנרעּפיּפ םענעי ןופ וליפא
 העדב טאהעג בָאה ךיא סָאװ ,דנעזיוט גיצפופ יד וצ טלעכיימשענוצ
 -עפא ןוא סעקילושז ,םירזממ ייווצ יד סאו ןוא ןדנ ןעבעג וצ רהיא
 -יוט טרעדנוה ךָאנ טיפ טעשטטטנטמעגסיוא רימ ייב ןעבאה ןעטסיר
 ףייא רַאפ ןוא רימ ראפ דלעג ן'טימ ןייז ייז ןעלָאז חרּפכ יד -- דנעז
 ,פארשי ?לכ רַאפ ןֹוא

 ןמא .ינע טם-יטע

 !ומש ךורבו אוה ךורב ,ןטא .(םורפ) רע בייוו יד

 זעמ ףרַאדעב ,ױזַא דלאבכ יו .ר עק ָארַאס עלע מיש
 ןוא קלָאפ-רָאּפ םעד רובכל םייחק ךעלּפַאק וצ לָאמַא ךָאנ ןעמענ
 ערעזנוא עֶלַא רובכל ןוא דניירפ עטוג ןוא דניירפ ערעייז דובכל
 ,(םומ ןעקנורט עלַא .טקגירט ,ךעלזעלג יד טימ ךיז טנעגעגעב) ...ףמע
 ןעכלעוו ,םעד וצ ןעקנירט ךיא ?יוװ םייחל ןערעדנוזעכ א ראג ןוא
 {ֿפעטַאמ ,םייחל .(ןעלטָאמ וצ) .טלחעוורעדסיוא טָאה רעטכַאט ןיימ
 {וא קילג רהעמ טימ ןייז לָאז "?רונב חכז, ןייד זַא ,ןעבעג טָאג ןָאק
 | ןעוועֶג זיא "?רוגב חכז, ןיימ יוװ ,םימי-תכירא רהעס טימ

 ןמא .ינעמ-ייסטע

 -וש) !ומש ךורבו אוה ךורב ,ןמא .(םורפ) ר עבייוו יד
 : .(ךיז ןעשוקעצ לעטָאמ ןוא עלעמ

 -- ינקשי .(ךיליירפ רָאג ןיוש) ר עק ָארַאס עלע מיש
 .ןעלאז רימ ,טרחיפעג ױזַא טָאה טָאג זַא ! ןעדיא ,סיוא ךימ םרעה
 ,רשוי ַא ןיא ,החמש ַאזַא ףיוא ָאד ַא טָא ךייא טימ ןענעגעגעב ךיז
 טאה טָאנ יו ױזַא ,?עצנעט ַא ןעּפַאח ,ןעהערפ יקַאט דיז ןעלָאז רימ
 ןעפלעה רימ טעװ רהיא ,טנעה יד רַאפ ןעמענ ךיז ן'רימ .ןעטָאבעג
 םעד ןהעג ,טסייה סָאד ,לעצנעט ַא ןעּפַאה ןעלעוו רימ ןוא ,ןעגניז
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 -סעלּפ ,ןתוחמ םעד םורַא קעוװַא ךיז טלעטש םלוע רעד) ..ךמע ןע'תמא

 טטסכַאו סע ןוא ,ןוגנ ןעכילהערפ ַא רעטנוא ןעּפַאח ,דנעה וד טימ וצ ןעק

 ,דיא ַא ךָאנ םעד וצ ןוא ,ןעוועג ןישודק רדסמ טָאה סָאװ ,דיא רעד סיוא

 .(ןעצנַאמ ךיז ןעזָאל עדייב ןוא

 "עמ .(ןעדיא ןעטשרע םעד ּפָא מלעטש) קיש טייווַא?ל ַא ס

 ? רחיא טנעז רעוו !רעט

 בָאה'כ סָאװ ,דיא רעד ןיב ךיא .(גידנעצנַאט) ד י א ר ע ד
 .ןעוועג ןישודק רדסמ

 טוייו) ?רערעדנַא רעד זיא רעו א .קיש טייווַָאל ַא ס

 .(טצנַאט סָאװ ,ןעטייווצ ן'פיוא ןָא

 דיא ַא טָאלג .(גידנעצנַאט) ד י א ר ע ד

 -ַארב ַא ןיא סָאד .טכערעג רחעז .רעקַארַאס עלעמיש

 טהעג ןוא סעלַאּפ יד טעשטַאקרעפ) ...1 ךמע ע'תמא יד ןופ !דיא רעוו

 .(סכילוירפ ַא

 -רעפ טָאה רע) ?ךיא ןיב ואו וא .קיש טייווָא? ַא ס

 רעביא ןעגיוטש עדווב .םהיא ןעגעקַא ךיז טזָאל ןוא לעברַא וד טעשטַאק

 -על ןוא רעקראטש לָאמ עלַא טהעג סָאװ ,ןעצנַאט ןיא ערעדנַא סָאד סנווא

 סָאװ ,ענידיא וד ךיוא לעדער ןיא ןיירא ךיז טסייר סע זיב .רעגידעב

 -ָאק, ַא טהעג ןוא ,ןירערהיפרעטנוא ןייא ןופ עלָאר וד טלעיּפשעג טָאה

 ילרעלַא ּפָאק ן'רעביא עליישטעפ רעלעג רעד טימ גידנעבַאמ ,"עקשטַאז

 טצנַאט ןוא ןעשרעהעב טינ ךיז ןָאק ןָאבלַאפ לעּפָאק --- .סעיצַאלוּפינאמ

 .ןעקסעלּפ עלא ,ןעגניז עלַא --- .סעקדַאוסירּפ טכַאמ ,ןהָאק ןיא ךיוא

 .(לוק ס'עלעמיש ךיז טרעה עלַא ןופ רעכעה

 "ידעבעל !ןעדיא ,רעקרַאטש .רעקַָארַאס עלעמיש

 1 11ףךמע ---קלָאפ רעזנוא ןעזייא ןוא רעש ,ךמע !רענידעבעל !רענ

 .םַאזננַאל גנַאהרָאפ
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 : ןענױשרַאּפ יד ןופ ןעמענ יד

 עיולב טגָארט ,ןעסַאלק רעיפ טגידנעעג ,ןַאמרעגנוי ַא רַאג ךַאנ ,  ר עני ב ַא ר
 ,ןעלירב

 .לעבײװ גנוי ַא .בײװ ןײז .עש רעניּבַאר

 ףיוא רעבָא ,ןַאמרעגנוי ןייק רַאנ טשינ .האטהלעב ַא .ש ר ע ה-דורּב
 .טייֵל עננוי ןעשיװצ ףיז טבייר .דיא רעטלַא ןייק טשינ

 .עסקַאט יד טלַאה .ןַאמרעגנוי רעשי'דיגנַא .ה חמש

 .רעכַאװ טיג ."ליכשמ, 8 ןַאמרעגנויַא .לעמהרבַא
 .עסיורג יד וצ ךיז טּפוטש .טסעק ןופ ּפָארַא סָאװרַאנ .י צ ר ה ַא
 .ןיײדא ןהייצ יד ןיא ןיצרהא טקוק .טסעק ףיוא ךַאנ םצז .יצ 3

 6 5 ע ט ָא מ

 לע קנעי
 5 ע ס וי

 ,ןעטעזַאג ןענעייל סָאװ ,םירוחב 1 5 ע ש רע ח
 5 ע ר ע ּב

 5 עש נ ַא

 : 5 ע צי א

 .שמש א .עק בייל

 ּוייְלק א ןיא ,טרעדנוהרהַאי ןעטנהעצנעיינ ם'נופ ףוס ם'ניא רָאפיטמוק ענעצס יד
 ,שטשיר טס ןעשיװצ א עקווערַאקַאמ ןעשיווצ טקנוּפ ,לעטדעטש
 -וצתבש ,בוטש ןיא רעניבַאר ם'ייב ,עקוועּפ עז אמ ןופ הכיבס רעד ןיא

 ,הלדבה ךַאנ סטכַאנ





 .טדער עמ ,טרעכיור עמ .בוטש רעד רעביא םורַא טהעג םלוע רעד}

 קעװַא ךיז טצעז רעניבַאר רעד .לעמיה ן'ויב רעדליּפעג ַא זיא סע

 : וי ן.שיט ם'ייב

 טסעג עּבעיל עניימ טעּב ךיא !ַאש !ַאששש .רעניּבַאר
 סָאװ ,"דַאלקָאד , םעד לֹּכ םדוק ןערעהסיוא ןוא שיט םורַא ןעצעז ךיז
 טוג ןענַאק ךיז ןעלָאז רימ ידכּב ,ןענעיילרַאפ ָאד ךייַא לעװ ךיא
 טצעז .ןעּבולקעגפיונוצ .ָאד ךיז רימ ןעּבָאה סָאװ וצ ,ןחעטשרַאפ
 .ןטנעייל ןוא ענעשעקיטייז רעד ןופ רעיּפַאּפ ַא סיורַא טמענ} .ךיז טצעז ,ךיז

 " .,תויה,

 ,רע טגָאז יו ,סיּפע ךָאד טנעז רהיא ,המכח תישאר .החמש
 ןעגנערּב טשרָאקַא רע זָאל ,שמש םעד טסייה ;זנוא ייּב רעניּבַאר ַא
 ,ךיוא ןעסייּברַאפ יקַאט ןוא ןעּפָארט ןערעטיּב םעד

 ?סָאוו רהיא טסייו !בייל בר .ןשטש םצנ רעניּבַא ר
 ,רעהא ראנ םוק .ןבייו םוצנ !ַאש ..םופ ןייא ףיוא גנורּפש ַא טוהט
 ,עניימ המשנ ;סייח ? אמּתסמ ךָאד וד טסָאה גנירעה ! ץרַאה ןיימ
 ...ןוא ןעסייּברַאפ ןעטיירגוצ ?ייוורעד

 ,הּפרח ַא ,עפ - יא -- טניימעג ּבָאה ךיא .שר ע ה -ךור כב
 ! סטכאניוצ-תבש ןעטימ ןיא גנירעה רָאג ריד ַאנ ! ןעּבעלכ ,השוּב ַא
 ...הפיסא ןייַא ףיוא ןעהעזעג ךיא ּבָאה ןעטייל ייּב

 ! ןעטימ ןיא רעּביא טשינ עשזד טגָאלש !ע .לע מ הרבַא
 ? אה ,ךיז טכַאד ,סיּפע ךָאד טנעייל עמ

 זַא ,ןעוועג טשינ טלָאװ חלוע ןייק ,ךייַא טלהָאמ .ה ח מ ש
 ַא ,ױזַא רעּבָא ,לעשטשרָאב ַא ןעטיירגוצ ןעוועג לָאז ןיציּבר יד
 ...רע טגָאז יוװ ,יקַאט שעכלָאװ

11 
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 "םוי געט ערעדנַא יד ריד ֹוד טסָאה טָא .עש רעניּבַאר

 ,םיצולּפ זַא ,ןעטכיר טנָאקעג ךיז טָאה רעוו ! גרַאק זיא רעמָאט ,בוט

 ...םטכַאנ-וצ-תּבש ךָאװטימ ןעטימ ןיא

 !עקשטעמַאמ ,רעּביא טשינ עשזינַאלש !ַאש .רעניבצאר

 "..תויהס .ןרעטײװ טנעיײײל} !סיּפע טוהט עמ זַא ,ךָאד טסהעז

 סיּפע ךָאד ףרַאדַאּב עמ ?טלענ טיג רע ,הנ .ע ק ביי

 | ? ןיינ יצ ,הקשמ ףיוא טלעג
 ?רהיא טנייווש סָאװ ,טיילעגנוי ונ .ש רע היךורּב

 יד טימ סורַא טשרָאקַא ךיז טקור ,םירוחּב הרבח .יצרוהַא

 | ! םינמוזמ

 : טשרָאקַא םינמוזמ יד טימ .י צ נ ּב

 רימ !םיּפע ןערעה ןיוש ריִמָאל .ןסענייאניא על םירוחּב

 סיּפע ךָאד טוהט עמ ןעקנירט ןעפנָארּב רעהַא ןעמוקעג טשינ ןענעז

 ןעכרָאה םעדכָאנ ןעמ טעװ ,ןענעײלּפָא ןעמ זָאל !ןינע ןייֵא ןיא
 .ןתועבטמ.עגרעבליז עכילטע שמש םעד ןײרַא טקור עֶמַנ } ןעמעוו ,רעוו ,סָאװ

 ".תויה, .ןטנעײג וא טסה} רע ניּבַא ר

 סָאװ ! ןעגנַאגעגסױא ,גנירעה ןייקָאטינ .עש רעניּבַאר

 | | | ? ןעמ טוהט
 זָאל רעּבָא !ָאטיג זיא'ס זַא ןעמ טפיוק ,נ .רעניּב ַא ר

 ! קע ןייַא ןהֶא השעמ ַא -- ןעביוהעגנָא לָאמ לעיפיוו ןיוש !  חורדוצ
 רימ ןעהעז ָאד טָא ןעטייצ עגיטנייה יו ױזַא יפכ ...תויה,  .ןטנעיינו

 " .,ןעסירעגסיוא ןערעוו' ,טושּפ ךיז ןעשטומ ךַאּבענ ןעדיא
 .?סָאד רע טנעייל סָאװ .ש ר ע היךורּב

 . .םינּפַא "שטער, א !ךיא סייו .ה ח מ ש

 טנעײֿפ עמ !לעסיּב ַא רעליטש ןייז זָאל !אש .יצ רח ַא
 ! סיּפע ךָאד

 ! ךָאד רהיא טחעז ,טנעייל עמ זַא ,ךָאד טהעז רחיא .יצ נב
 | !ַאַאַאששש !ַאשש !ַאש .ןעאו םירוהחב
 טלַאה ואוו ,ןיינ ?..תויח , .ןטנעיײל זוא טסהַו ר ע נ י ּב ַא ר

 ,טגָאלש עמ ,ָאטינ ןיא הסנרּפ ןייק ,ןעסירענסיוא, ..ָאי ?ךיא
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 זיא'ס -- טעּפיצ עמ ,טעּפיט עמ ,טסייּפ עמ ,טסייר עמ ,טגָאי עמ
 -נוה רַאפ סיוא טהעג עמ ,ןעסַאג יד ןיא ןעֶלַאפ ןעשטנעמ ! טבעלש
 יו ,ןענופעג ךיז ןעּבָאה ,רעטרע עלַא ןיא ,םוטעמוא .ךַאּבעג רעג
 ,ןעשטנעמ עטעדליּבעג ,עכילטנערָא ןעשטנעמ ,טנַאקַאּב ךייא זיא'ס
 -רַאפ ַא טימ ,ןענָאז ןעמ ןָאק ,ןעשטנעמ ,ןעשטנעמ עטנערהעלעג
 ןעגרָאז סָאװ ןעשטנעמ ,ןעשטנעמ ענַאמוה ,עטוג ןעשטנעמ ,דנַאטש
 עמערָא ערעייז רַאפ ?עיפ רהעז ןעוהט סָאװ ןעשטנעמ ,3ּ55ה תבוטל
 עמ .ןָאק רע סָאװ טימ ,ךילגעמ טייוו יו טפלעה רעדעי ,רעדירּב
 עמ ,ללּכח --- תוקדצ טלייט עמ ,טלעג טּביולק עמ ,תופיסא טכַאמ
 : ןעמ טרעה םוטעמוא .טשינ טּפָאלש עמ ,טייּברש עמ ,טוהט
 " ...עיצארנימע ,טעטימָאקס

 טכַאמ ,רעניּבַאר ררעה ,ךייַא טעּב ךיא ,ָאא .ש רע ה-ךורּב
 ךיא ?עיצַארגימ ע רעד ןופ ןינע רעד זיא סָאװ ,רָאלק ךימ
 "! ץיצַארנימע ,עיצַארנימע, :ץלַא טדער עמ ,רעה

 טעװ ,ןעשטנָאק טזָאל !רעּביא טינ טגָאלש ,ךֶא .יצ רה א
 ! ןענערפ םעדכָאנ רהיא

 .ןעגערפ םעדכָאנ רהיא טעװ ןעגערפ .י צ ב
 רענעי !ןעדיא א טימ עיצקַא ןייֵא רָאנ ריד זיאס .החמש

 | ! רע טגערפ --- ןעסיוו ליוו רע ,טגערפ
 -סיוא רעּבָא ךָאד ףראד עמ -- ןענערפ אי .5 ע מ ה ר ב א

 !טנעייפ ,טנעייל ! רעהירפ ןערעה
 -ַאּפ ,עקירעמַא ,עיצַארנימע, .{רעטַײװ טנעילו ר עניּב ַא ר

 ןעטעזַאנ יד ףיוא ,ללּכח תבוטל ןעמ טוהט םוטעמוא .עניטסעל
 ןַאהרַאפ ןענעז תורבח ,סענעי זיא טרָאד ,סָאד זיא ָאד : רימ ןענעייל
 -שַאס ןיא ,עסווערַאקַאמ ןיא --- טלעוװו רעצנַאג רעד ףיוא טעמּכ ןיוש
 .חרבח ַא ָאד ךיוא זיא שטשירטס ןיא ליפא ,עלעּפמַאי ןיא ,ווָארעּפ
 ,ןעדיא ,זיא לעטדעטש רעזנוא יו ,טדָאטש ַאזַא -- השוג ַא ,הּפרח א
 " ,,,ןערהעמ רָאנ ךיז ןעלָאז ,לעיפ ױזַא ,ערה-ןיע ןהָא

 טשינ ראנ ןייק רָאג ?ןערהעמ ךיז ןעלָאז .שרעהיךודרּב
 ! ןעבעלכ ,רעניּבַאר רעזנוא
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 טנעייל עמ -- טייז ַא ןהֶא ךעלטרעוו ,רוציקּב .לע מ הרבַא

 | ' : ! סיּפע ךָאד
 !טנעייל {קע ןייֵא ןעּבַאה זָאל רעּבַא .ןעאנ םירוהח ּב

 . : | ! טנעייל

 ...מֹה ..."ערה-ןיע ןהֶא ,ןעדיא לעיפ ױזַא, .ר עני ּב א ר
 זנוא ןוחט וצ ןעּביױהנָא סיּפע טייצ , ...תמאַּב יקַאט ןיימ ךיא ,,,מה
 " ,,ללּבה תבוט ןעּבָאה ןעניז ןיא סיּפע ,ךיוא

 | ? סָאװ זיא ,ונ ,ןכּב .ש רע היְךֹורּב

 ןופ טשינ טייצ ןייק רהעמ רחיא טָאה שֶארֹּב .לע מ הרבַא

 ! טלעוו רעצנַאנ רעד

 !טנעייל ,טנעייל .ןעאו םירוחּב
 ןופ םּכסהֹּב ...םּכסהּב ןעּבילּבעג זיא ןּכלעה .רעניּבַא ר

 סָאװ ךעלגנוי ,עטעדליּבעג ,םיליּכשמ ,םירוחּב ןוא טיילעגנוי ערעזנוא
 סָאװ ןעסייוו סָאװ ןוא טַאלּב ַא ןענעייל סָאװ ,הלּכשה בעיל ןעּבָאה

 -רַאפ סָאװ ,ןָא ךיז ןעמענ סָאװ ,ךיז טוהט טלעוו רערָאג רעד ףיוא
 " ,.סָאװ ,ןעלהיפ סָאװ ,ןעהעטש

 ? סָאװ ןערעה ןיוש רימָאל ,רוציקּב ונ .שר עה-ךֹורּב

 ןייק ריד זיִא דיא ַא ! ?ןעהעזעג וד טסָאה ..? ע מ הרב ַא
 ! לעסיּב ַא טינ טייצ ןייק טָאה ! טשינ סעװָאטַאק

 !טנעייל ,טנעייל הונ .זעַו םירוחּב
 ןעּבענ סָאװ ,ןעלהיפ סָאװ ,ןעחעטשרַאפ סָאװה .רעניּבַאר

 טכעלש טייוו יו ,ןעסייוו סָאװ ,ןערעה סָאװ ,ןעהעז סָאװ ,גנוטכַא
 ןעלָאז רימ זַא ,ןעבילּבעג זיא ןכל --- ,ןעטייצ עניטנייה זנוא זיא'ס

 סיּפע ָאד םענייאניא עלַא ןוא רימ ייּב ָאד ןעביולקפיונוצ טנייה ךיז
 יו ,ללּכה תבוטל סיִּפע ךיוא ןוחהט יקַאט ןוא ןערעלק וצ ןעּביױוהנָא
 -עביא יד רַאפ ןעמעש ןעפרַאד טינ ךיז ןעלָאז רימ ידכּב ,ןעטייל ייּב

 "...המבח תישאר ,ןעהעז לָאז עמ ןוא ,םורַא ןוא םורַא טדעטש עניר

 .רשוי ַא יקַאט זיא'ס ,הברדא ,נ .ה ח מ ש

 יב זיא'ס ? סָאװ טינ העטשרַאפ ךיא .ש ר ע ח-ד ו ר ּב
 זנוא ייּב טלייטעצ טרעוו הקדצ גרַאק ? תורבח ןייק ָאטינ ןעד זנוא
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 יד טנייה ? םיטח תועמ זנוא ייּב ןירַא טלַאפ ?לעיפיוו ? רהָאי ַא

 | | ...! ?עסקַאט

 .!ןעמ טניימ סָאד טינ ! הורד"וצ טזָאל ,ךַא .ה ח מש

 .ןעסיוו ךיא םִאֹל ?ןעמ טניימ ןעד סָאװ .ש ר עח-ךורּב

 רעד סָאו ,סָאד טָא ! טרעהעג ךָאד טָאה רהיא .יצ ר ח א

 .טנעיילעג טָאה רעניּבַאר

 ! סָאװ טנעייל עמ סָאװ טרעהעג ךָאד טָאה רחיא ,יצ 2ֹּב

 טרעה ! טנעייל רע סָאװ רימ גיוט סָאװו .ש ר ע היךורּב

 ! ןעגָאז ךייַא לעװ ךיא סָאוװ ,וצ

 סָאװ ,סרעייא ןענָאז סָאד רימ גיוט סָאװ .? ע מ ח ר ב ַא

 !ןעגָאז טעוו רהיא סָאװ ,רעהירפ סייוו ךיא !ןעגָאז םעוו רחיא

 ַא ךיז ט'מולח סָאוו .עסקַאט יד ּפָאק ןיא טניל ן'החמש ןוא ךייַא
 ! עסָארּפ -- ? ןהוה

 עלעּביצ זַא :טנָאז עמ יו ,ָאי זיא סָאד !לשמ ַא .ח ח מש

 ? רעוו ךיד טנערפ רעוו ..,ילוּבָאנק לעּבָאנק זיא ,ילוּביצ זיא

 ַא טוָאל !רעביא טשינ טגָאלש רעּבָא .ןעא1 ם י רו ח ב
 | ! ןעדער ןעדיא

 סיּפע ףראד עמ ?ןעדער םעד ןופ טרעוו סָאװ .י צ ר ח ַא
 | ! ןוהט

 ! ןעמ ףרַאדַאּב ןוהט .י צ נ ּב

 "..חמבח תישאר ,ןעהעז לָאז עמ ןוא, .ר עני ב ַא ר

 ָאד ןיא סָאװ ?אמּתסמ טלעג ?ונ .ש ר ע היךור ּב
 ? ךס ַא ן'הנעט וצ סָאװ ןאהרַאפ

 ? קוסּפ רעד טניימ סָאד טָא ?טלעג +וד טסרעה .ה חמש
 ...1!! תוינטק ַא'ס

 טָאה עשזיסָאװ ?סָאװ זיא ,טלעג זַא א ונ .לעמהרבַא

 ? ןעקָארשרעד ױזַא ָאד ךיז רהיא

 ?טלעג ױזַא יו ,ןערעלקַאּב רעֶּבֶא ףרַאדַאּב עס .יצ ר ה ַא |
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 ,דישז, --- ױזַא טַאלג טשינ ץנוק ןייק זיא'ס ?טלעג םורַא יוו

 ,הפיסא ןייַא טכַאמעג ךָאד רימ ןעּבָאה ףיורעד *! עשָארה יַאװַאד

 } טַארוקַא ןינע .םעד ןערעלקַאּב לָאז עמ זא

 ןינע םעד ןערעלקַאּב ףרַאדַאּב עמ ,ךיז טהעטשרַאּפ .יצנ ב

 . } טארוקַא
 םעד רענייא .ןערער טינ רעּבָא טזָאֿפ עמ זַא .לעמהרבא

 טנעייל ,טנעייל ! תורּפּכ ףיוא ךָאד גוט ,רעּביא טגָאלש ןערעדנַא

 | ! רעטייוג
 !טנעייל ,טנעייל .םירוחּב

 *..זַא ,המבח תישאר ,ןעהעז ןעמ ףרַאדַאּביפ .רעני ּב א ךר

 | ?סָאװ זַא .ש ר ע הד ך ו ר ב

 ! עלייוו ַא סיוא ןיוש טרַאה .7ע מ הרבַא

 ?...םידיגנ ערעזנוא זַא ,המכח תישאר, .רועניּבַאר

 ןעמ טוהט --- סיּפע דְלַאֹּב ! + ? םידיגנ ערעזוא .ה ח מ ש

 : | ; םידיגנ יד וצ ףרָאװ ש ךיז

 רהיא טלָאז םָאוו רַאפ !הוררצ טזָאל ,ײא .יצ ד ח ַא

 יה ? לָאמ עלַא ןענָאלשרעביא

 ? יאמל ןענָאלשרעּביא ןעמ לָאז יאמפ ,י צ נב

 יד טימ םידיגנ יד םימ םיריבנ ערעזנוא זַאה .רעניּבַאר

 ?...ַא ןעכַאמ ,ןענעלפיונוצ ךיז לָאז עמ ,םיּתּב-ילעּב

 ! רעהירפ טסואוועג ךיא ּבָאה סָאד ונ .ש ר ע ה-ךור ּב

 ןערהָאי ַא רַאפ סָאװ ,עגיּבלעז סָאד טקנוּפ ! סעייג ַא ןָאהטעגפיוא

 | | | ! טייצ רעד ןיא
 טזָאל ! ןעדיא םעד טימ ריד עירָאטסיח ַא .5 ע מ ח רב ַא

 | ! טרָאװ ַא םענעי ןעדער טינ

 סָאװ .4 רעניּבַאר ּבר ,סָאװ רהיא טסייו .ש דע הד ךור ּב

 ןעמ ףרַאדַאּב סָאװ ,רוציקּב טנָאז --- סנּתמויאשמ עלַא יד גיוט

 : ןוח וט

 ָאד ןעּביולקסיוא ?ֹּכ םדוק ףרַאדַאּב עמ ?רוציקב .ה ח מ ש

 .סָאד טסייה סענעלשט ,ןמאנ ַא ,םיאּבנ הפיסא רעד ףיוא



 1 : . תפוסא יד

 4 םיכלוהה ימו יס ?סענעלשט .5 ע מ ה רב ַא

 .ןיילַא יקַאט רימ ? רעוו טסייה סָאװ .י צ ר ה ַא

 ! יקַאט ןיילא ףימ יקַאט .י צ נ ּב

 ..ןעמ ףרַאד 5ֹּכ םדוק !ןענעיד ךיז טזָאל !ַאש .ה ח מ ש

 ...ןערעלקּפָא טוג רעהירפ ףרַאדַאּב עמ !ןיינ .ל ע טָגָא מ

 : ?ןערעלקּפָא סָאװ .7 ע קנעי

 רעיּפַאפ ףיוא ץלַא סָאד ןעּביירשפיוא ,טסייה סָאד .?עסוי
 | | ,..ןוא

 ןעּבָאה טרָאד ,שרעדנַא ןיא שטשירטס ןיא .? ע ש ר ע ה
 ...גרַאּברעטייּפ ןייק ףעירּב ַא ןעּבירשעגקעװַא רעהירפ ייז

 טשרע םוק ךיא !שטשירטס רימ טלהעצרעד רע .לערעּב

 ז םָאד רָאנ רע טגָאז ,בוט-םוי רַאפ שטשירטס ןופ ןערהָאּפ וצ
 יִצ ,יױזַא יצ --- חנימ-אקפנ יד זיא סָאװ אלימ . ע ש נ ַא

 | ?יױזַא
 ןעזייוו ריד ?עוו ךיא !רַאנ ,קוליח רעסיורג ַאס .?עציא

 ,"רינמה,, רעמונ םעד ענעשעק ןופ טּפעלשַו { "דיגמה, רעמונ ןעטצעל םעד

 .ןיירעדערעג ַא טרעוו םירוחב יד ןעשיווצ ןוא

 ערעטלע זַא !טיילעגנוי ,ליטש ןייז זָאל .ש רע היךֹורּב
 | ,ןעגייווש טיילעגנוי ןעפרַאדַאּב ,ןעדער

 יד ןעֹּבָאה םינינע יד ןיא זַא ,הרבס ַא זיא'ס .ל ע קנ עי
 .ןעדיא עטלַא יד יו ,העד ַאזַא טקנוּפ טיילעגנוי

 ףךרד .ָאד טינ ,העד ַא ןענָאז רהיא טעוװ דָאֹּב ןיא .ה ח מ ש
 ! ץרא

 -עג טינ ןעד ךיא ּבָאה ,ֹונ .ןםירוחב עגירעביא יד וצַו ?עסוי
 יי / ?ןייז ױזַא טעוו'ס ,טגָאז

 ,סיוא ךימ טרעה טא ?סָאװ רחיא טסייו {ַאש .ח ח מש
 .ןשיט ן'פיוא טכירק} !רעטרעוו ייווצ רַאנ ןעגָאז דייַא ?עוו דיא

 ףעיפ ףיוא רעטרעוו ייווצ -- םירבד השלש .לע מה רבא
 | .העש-רענייז
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 ךיא ?עוװ ,ןעגלַאפ דימ טליוו רחיא זַא .ןעיטז'פיוא} יצרהַא

 , | .ןַאלּפ רעדנַא ןייֵא רָאנ ןעגָאז ךייַא

 ! ראג ןַאלּפ ןימ רעדנַא ןייֵא רָאג .י צ נ ּב

 .{טגאז ,טגָאז ,הּברדַא ונ .ןעאװ םירוהח בה

 ,ןטנַאה רעד טימ ליומ סָאד ן'החמש וצ טלאה) ׁש ר ע היד ו ר כב |

 | 2 ! ןעדער ןעדיא ַא זָאל

 ןעּביולק ןעמ זָאל ,ןטיירש זוא טנַאה יד פַאר טסייר} .ה ח מ ש

 ...1 ?רוג יּפ-לע םיאּבג

 ! רעלוד ַא יו טסדער !?רוג --- סָאװ ךיא סיײװ .,י צ ר ח ַא

 ! רע טדער רעלוד ַא יו .י צ נב
 ,טרעהעג וד טסָאה !ןעדערסיוא זָאל ,ןינ .לע מה רבַא

 עידעמָאק ַא רָאנ ריד זיא'ס ? טרָאװ ןייק ןעדער טשינ טזָאל עמ יו

 ! ןעדיא ַא טימ
 טלָאז רחיא ןעוו ,זיא עטסעּב סָאד !טינ גוט עס .ה ח מ ש

 | 0 ! ןענלָאפ ךימ
 ןייֵא רָאג ןיימ ךיא ..ןיימ ךיא קַאּפ .ש ר ע היךֹורּב

 | | .ןיימ ןימ רעדנַא

 טעװ ,ןיימ ןיימ ןעגָאזסױרַא ןיוש ךיא םָאל/ .ר ע נ י ב ַא רו

 ! ןיימ רעייֵא ןעגָאזסױרַא םעדכָאנ רהיא

 !ןענאז זַאֿפ רעניּבַאר רעד !רעניּבַאר רעד .ןעלַאו .םירוח ּב

 רעהירפ טסייוו עמ ? ןעגָאז רע טעוװ סָאװ .ש ר ע ה--ךורּב

 עמ -- "טלעג, ןענָאז םעװ רע :ןעגָאז ןעטרָאד טעװ רע סָאװ

 | | ! סָאד טסייוו
 ? שרעה-ךורּבכ בר ,תוישעמ רימ גיוט סָאװ .5 ע מ ה ר כב ַא

 רהיא טעװ ,טרָאװ ַא ןעדערסיוא א זָאל ,קינרונ רעטונג א טנעז רהיא

 | ! ןעגָאז םעדכָאנ ךייַא

 1 ט'לעוּפ'עג .ט'לשומיעג ,נ ,אלימ .ש ר ע ה-ךור ב

 : : .ןטגיײוװש ןוא טנַאה רעד טימ ליומ סָאד וצ טכַאמ)

 "..ללּבה תבוטל ןענרָאז ןעּביֹוהנָא לָאז עמ.., .רעניּב ַאר
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 עצנַאג ַא ?ללּכה תבוט ַא ראפ סָאװ .ש ר עה-ךורב
 ! "לְלֹּבה תבוט , טכַאנ

 ןייז לָאז'ס ,טדערעג ךָאד טָאה עמ !ע .9 ע מ ה ר בַא
 ' יי - ..  {ליטש

 .ט'לעוּפ'עג ,ט'לעוּפ'עג !רוציקּב !ונ ונ .ש רעהיךֹורּב
 ןוהט סיּפע ןעּביױוהנֶא יקַאט לָאז עמ ןוא) .ר ע ני ּב ַא ר

 ?.,,ללּכה תבוטל ךיוא

 יי ..רעּבָא .ש רע היךודרּב
 ךיז ןָאק דיא ַא ,טרעהעג וד טסָאה !ַאש .ל עמ הרב ַא

 ןוא עידעמָאק ַא רָאנ ריד ןיא'ס ?טונימ ַא ןעטלַאהנייַא טשינ
 ! גונעג

 ,ללּכה תבוטל ןוהט סיּפע ןענָאק לָאז עמ ידכּבה .רעניּבַאר
 "..גונעג ןייז ןעלעוו סענעלשט .סענעלשט יד רקיע רעד טינ זיא

 עװַארּפוא ןיֵא ?סענעלשט רַאפ סָאװ .ש ר ע היךורּב
 | | ? סָאװ יצ ,ךייא ייּב

 / .םיאּבנ ןייז זָאל ונ .יצ נב ןא יצרהַא
 טינ סָאװ רַאֿפ !סענעלשט יקַאט ,ןינ .ןעַא ם ירוחּב

 | 2 ?יקַאט סענעלשט ןייק

 -אקפנ ַא'ס --- םיאּבנ ,סענעלשט ,רוציקּב .7 ע מ ה רב ַא
 : | - יי ! פעסיּב ַא חנימ

 ? םיאּבנ יד ןעּביױלק סָאד רימ ןעלעוו עשזייוזַא יו .ה ח מש
 רימ ?ױזַא יװ ,טסייה סָאװ .י צ נב ןוא י צ ר ה א

 .ָא ָאד טָא ,ךיז ןעשיווצ יקַאט ןעּביולקסױא ןעלעוו ןוא ןעמענ ןעלעוו
 : ױזַא טנָאזעג טלָאװ ךיא ? סָאװ רהיא טסייו .ל עט ָאמ

 ...רענייא טרָאד טּביירש ,טַאלּב ןיא ךָאװ ענעי טנעיילעג ּבָאה ךיא
 !טינ גױט סָאד ,ןיינ {ַאש .ןועלטַאמ ּפִא טּפטשַו ?ע קנעי

 | | ! יױזַא יו ,ןענָאז ךייַא ?עוו ךיא
 טעװ ר ע -- ץעוי-לעּב ַא ןענופעג ךיז טָאה טָא .?לע סוי

 . שב ! ןענָאז
 !הּברדַא ,ןערעה רימָאל ,ו ד גָאז ,ונ .לע ש ר ע ה
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 .ןעגָאז ייז ןעזָאל ,ָאד ערעטלע ןַאהרַאֿפ ..לע ר ע 3 |
 געמ ןעגַאז -- ערעגנוי ,ערעטלע .ןסױרַאטגנירּפשַו ? עשנַא

 ! הפיסא ןייֵא סָאד זיא ףױרַאד .ןעגָאז רעכילטיא ךיז
 ןיא ..טגאז "ריגמה, רעד .ן"ריגמה, םעד טּפעלשַו ? ע צי

 ...עיצנעדנַאּפסערָאק א רענייא טּביירש "ראג;

 ןעּבָאה 1 טוילעגנוי !םלונּב םירבד חעבש .שרעהיךורג

 יי | ! טינ טייצ ןייק ?ָאמנייק ריד
 ? ױזַא יו ,רהיא עשז-טגָאז ונ .ה ח מש
 .שרעדנַא ראג טגאזעג טלָאװ ריא .ןשיט ץפיואו ?עמהרובא

 ייז ;ןענערפ טשינ םיּתּב-ילעּב ערעטלע יד ייּב רָאנ ףרַאדַאּב עמ
 יקַאט ךיז ןעשיווצ ָאד ןעּביױלקסױא רימָאל .עילַאק דימּת ןעכַאמ
 ,לךוג ןעפרַאו ןוא ןעמענ רימָאל ,ָאד עֶלַא ךָאד ןענעז רימ  .םיאּכג
 ...ןוּבשח-האור ַא רעוו ,ןֿמאנ רעוו ,יאּבנ ןייז לָאז'ס רעוו

 יעלעקעק ץנַאג !עלא רָאג ריד אנ ?עלַא .שרעהיךורּפ
 י וי ! עלעדנייש ַא ??הק

 | ?עלַא טינ סאו רַאפ .ןעאנ םירוחּב
 "זומעי ?ךיוא ךעלקיצוצ עגנוי רשפא .ש ר ע היךווּב

 י . 4 סָאד טסייה "םירענה לּכ םע
 יד ןערהיפ טנייה ?טינ ןעד סָאװ רַאפ .ןעאנ םירו חכ

 .ןעהעז רהיא טעוו ,טַאלּב ן'פיוא טנעייל .טיילעגנוי יד רָאנ טלעוו
 להיא סָאװ ,ןערַאּפש סָאד גױט סָאװ וצ .רעניּב ַא רו

 סָאװ ?ןעוו ןוא סָאװ טינ רָאג ךָאנ טסייוו רהיא זַא ,ָאד ךיז טרַאּפש
 ...? טשינ טלעג ןייק ןעּבָאה רימ זַא ,םיאּבג יד ןופ ןעמוקסיֹורַא טעוו

 ! ױזַא טינ גיוט עס ,ןיינ .יצ ר הַא = |
 | | !טינ סע גוט ױזַא .יצ נב

 טסָאה ?טינ גוט סָאװ רַאפ ?  סָאװ רַאֿפ/ .ע מ ח ר ב ַא
 ַא זיא'ס ? טינ גוט עס ַא ,ןיוש טסגָאז ןוא ,טרעהעג טיג רָאנ ךָאנ
 | ! עידעמָאק ענייר

 עוו דיא סָאװ ,ךימ רחיא עשזיטגלַאפ .ןשיט זפיוא) ה ח מש
 יה - / ..{ךענָאז ךייא
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 !ןענעיד ךיז עשזיטזַאפ .ןטהיא טּפעש1} ׁש ר ע היד ו ר ּב
 | ! ןעגָאז ךייא לעוװ ךיא סָאװ טרעה

 !וצ דימ טרעה ,ינעמש ,ןיינ .ןסיוא ךיז טפיוו הח מש

 רַאפ ןיא סָאו .ןטנַאה ַא רַאפ ן'החמש טּפָאז) שר עה י'ךורוב

 ? אה ,טרָאװ ַא ןעדערסיוא םענעי ןעזָאל טשינ -- תורקפה ַא

 ךיַא טדער ?ןעדער םינ ךייַא טזָאל רעו .ה ח מ ש
 ! טייהרעטנוזעג

 םיִאּבג ןעּבילקסױא לֹּכ םדוק ןעמ זָאל .ש ר ע היךֹור ּב

 ,ָאד ןענעז סָאװ ,טיילעגנוי ערעטלע יד ןופ

 ? דָארג ערעטלע יד ןופ סיּפע סָאװ .י צ ר חַא
 ?ערעטלע יד סיּפע דלַאּב .י צ נ ֹּב

 -טענייז ןופ ט'השרד ןשרדילעּב רעכילטיא .שרעהיְךֹורּב
 יי ,ןענעוו

 -ָאֹק ענייר ַא רָאנ יקַאט רעּבָא ריד זיאס .5 ע מ ה רב ַא
 ןענָאז ְךייֵא רהיא טעוו םעדכָאנ ,ןעדערסיוא ךימ טזָאל ! עידעמ

 2 ! טליוו רהיא סָאװ

 ץרעביא טנַאה רעד טימ שטַאּפ א טוהט ,ףיוא טהעטש) רעניּבַא ר

 רימ ןעּבַאה סָאװ !רהעמ טשינ ,רעטרעו עכילטע !טַאש .ןשיט
 ?ןערעדליפ ?ןעיירש ?ןענעירק ךיז ?ןעּביולקעגפיונוצ ָאד ךיז

 ,טניימעג ּבָאה ךיא ?  ַאה ,ןינע ןייַא ןעּבָאה ןעניז ןיא סיּפע יקַאט יצ

 ? סָאװ ? רעוו -- ףוס םוצ ,ןעכַאמ סיּפע ןעמ ןָאק טיילעגנוי טימ זַא

 טָאה םינּפ ַא רַאפ סָאװ !ןעשטנעמ ערעטלע טימ יו רעגרע ךָאנ

 ָאד ןהעטש לָאז שטנעמ רעדמערפ ַא !ךייַא ךיא גערפ --- ? סָאד
 ןעּבירשַאּב ,טכַאמעג קזוח זנוא ןופ ךָאד רע טלָאװ ,טייז רעד ייּב

 | ! ןעטעזאנ יד ףיֹוא

 !טכערעג ,טכערעג .ןעוװ ם יירוחּב

 .ןןעלציא ףיוא טקוק1 ?ןעטעזַאנ יד ףיוא ןעּביירשאב .חה ח מס ש

 -ַאֹב ךעל'מירוחּב ערעזנוא ןופ ןעבורּפ רעצימע רָאנ ךיז זָאל ,ונַא
 ! טַאלּב ן'םיוא סָאד ןעּביירש
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 ינָא ױזַא רהיא טָאה עשז סָאװ ,ןסיורא טגנירּפשנ 9 ע צי אה
 ןעּבײרשַאּב יקַאט ךייַא ןעמ טעוװ ,ןעלעוו טעװ עמ זַא ?  ןעקָארשעג
 ןערעסַאװ ןהעצ ןייק טימ ךיז טעוו רהיא זַא ,סיפ יד זיג פאק ןופ
 : | .! ןעשַאװּפָא טִינ

 יד 1רענייא קענש וד ,הַא .ןועלציא וצש) ׁש ר ע הידורּב

 ! ? רעצעזנָא םעד ןעטַאט ןייז ףיוא וד טסנָאז סָאװ !ּפָא שיוו זָאנ
 ןערָאװענ רעּבײר ַא !ןעטעזַאנ יד ףיוא ןעּבײרשַאּב זנוא טעוװ רע
 | ! רענייא ץָאקש ווד ,ןיירַא רדח ןיא !רָאג

 וד טסלעטש קינטנעצַארּפ ַא טימ .ןןעלציא וצו ? ע ט ַא מ
 יד ,רעקיטַאנַאפ יד -- טינ ייז טסנעק וד ! ץ'הנעט'סיוא קעװַא ךיז
 ! ? סעקווַאיּפ

 -תוזע ,רענייא ץַאניײש וד ,הַא .?סעקוװַאיּפ יד .ה ח ט ש-

 ? ןעלדיז ךיז וד טסלעטש דרָאּב א טימ ןעדיא ַא !םינּפ-ףצוחמ
 ן'פיוא ןעּבירשַאּב יז טָאה רהיא סָאװ ,עסקַאט יד זיא עס ,טסניײמ וד
 יז טלַאה רעניבַאר רעד .עכאטַאמוס א םלוע ןעשיװצ טרעװ םעֶנ !?טַאלּב
 יי .ןןײא

 ַא ןייז ךָאד טעװ סע !ןעליוו סעטָאג ןיא .ר ע נ יי ּב ַא ר
 עמ !ןהענעצ ױזַא ךיז ןעלעוו רימ זַא ,ןעטייל רַאפ השוּב ַא ,הּפרח
 .ןיהַא ןענַאד ןופ טינ לכש ןייק ןעּבָאה טיילעגנוי :ןעגָאז טעװ
 ןקתמ סיּפע רימ ןעפרַאדַאּב ,ןעּביולקעגפיונוצ ןיוש דיז רימ ןעּבָאה

 י יי .ןייז
 .{ןוהט סיּפע ןעמ זָאל ?ּונ ,הּברדַא ,ונ .? עמ : ר בָא

 סיּפע ךָאד טנעז רהיא .ןזהחמש טימ ןעשרעהידורב וצ1 יצרה ַא = |
 | .ןעכרָאה רימָאל ,רהיא טגָאז ,ֹונ !  ערעטלע

 - .רימָאֿל ןעכרָאה רימָאל ,ונ ,הּברדַא ,ונ/ .י צ נ 3

 ןעשימ ,ונ !טגָאזעג ךייַא ךַאד ךיא בָאה .ש רע הדךדֹורּב

 טשינרָאנ טעװ סע :;גָאז ךיא .ןעטימ ןיא ךעלננוי יד ןיירַא ךיז

 טי | ...תמחמ ,ןופרעד ןייז

 ! תועט ַא ,ןעּבעלכ ,שרעה-ךורּב ּבר ,תועט 8 זיא'ס | .ה ח מש
 | - ,ןעגָאז ךייַא עוו ךיא סָאװ ,סיוא ךימ טרעה ֿסָא
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 טינ םענעי טזָאל רהיא זַא ,רהיא עשז טגָאז ,ונ .י צ ר ה ַא

 | .ןעגָאז
 ? חּברדַא ,הּברדַא ,ונ .יצ נ ֹּב
 טעוו םעדכָאנ ; םיאּבנ ןעּבױלק ?ּכ םדוק ןעמ זָאל .ה ח מש

 | | .ןוהט וצ סָאװ ןעסיוו ןיוש ןעמ
 ךָאד ףרַאדַאּב עט ? םיאּבנ טאלנ ,עשז סָאװ .ר ע ניי ּב ַא ר

 | ! ןוהט וצ סָאװ םורַא ןעדעלקּפָא רעהירפ

 ףרַאדַאּב רעהירפ :טכערענ זיא החמש ,ןיינ .?עמהרבא
 | יי ..סענעלשט ,םיאּבנ ןעּביולק ןעמ

 !סענעלשט ,סענעלשט .םירֹוחּב
 3 םענעלשטה ימו ימ .י צ ר ח ַא
 ? רעוו סענעלשט יד ןענעז רעװ .יצנ ּב

 סָאד טשינ .ןעניפעג ךיז ןעלעוו סענעלשט .ר עני ּב ַא ר
 םעד ךייַא ןענעיילרעּביא רעהירפ טלָאװעג ּבָאה ךיא .,רקיע רעד זיא
 | יי ...דַאלקָאד

 וצ סָאד טָאה רע ?"דַאלקָאד, רעדעיו .ש רע ה-ךור ּב

 ! דַאלקָאד .ן'טימ ןוהט

 רָאנ ריד זיא'ס !{ רעּביא טינ טנָאלש רעּבָא .5ע מ ח רב ַא = |
 /  !{גונעג ןוא עידעמָאק ַא

 .טרָאװ ַא רעניּבַאר םעד ןעדער טזַאל .ןעַאַפ ם י רו ח ּב
 | ?ָאד ךיז טוחט סָאװ

 יו ױזַא ,לּכ םדוק .יױזַא טגָאזענ טלָאװ ךיא .ר ע נ י ּב ַא ר

 , .אזַא ,רשוי ַא ןעוועג טלָאװ ,ָאד עלַא ןענעז רימ

 !םיִלטּב םירבד .ש ר ע ה-ךורּב
 םוצ םיירג ענעי תעשב ,עשרעניבַאר ךעד ףיוא טקל1 ר עי ב ַא ר

 טזַאל עמ !קילגמוא רענייר- ַא .ןןעסייברַאפ טימ ןעפנַארב טלעטש ,שיט

 ,ןלעּב ַא רעכילטיא ןיא ןעדער ףיוא .- ! טרָאװ ןייק ןעדערסיוא טינ
 ? עידעמָאק ןייק טשינ סָאד זיא ...טשינ רענייק ליוו ןערעה רָאנ

 ! עניימ המשנ ,ןייַלַא וד ןיוש גָאז
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 עגייר ַא .ןפעצײלּפ יד םימ טשטינו עׁש רעני ב ַא ר |
 י ! עידעמַאק

 ,ןמאנ ַא ,יאּבג ַא ַאד ןעּבָאה רימ .ןשיט ן'פיוא טבירק} ההמש ;
 ?רָאנ ןעמ ףרַאדַאּב סָאװ .סענעלשט טימ יעשטַאנזַאק ַא

 -?ימֹוימ .יצ והא
 | | 4 רעוו ,זיא רעו .י צ נב

 ןוא שרעה-דורּב ,החמש  ,ןשיט ן'פיוא ךיואָנ 5 ע מח ר ב ַא
 י | ...ןוא ,םיאּבנ יד ןענעז רעניּבַאר רעד

 ? רעטייוו ןוא ,ונ .יצ ר חַא

 ? סָאװ רעטייוו ןוא .י צ 2 ּב

 ...םינמאנ ייווצ ...ןמאנ ַא טניה .לעמ הרבַא

 . ?לעמחרבַא ןוא ,ונ ? ןיצנּב טימ יצרהַא יקַאט .ה ח מ ש
 זַא .ןטנַאה רעד טימ ן'החמש פא טּפעש) ׁש ר ע היד ור ּב

 .ןוּבשח-האור ַא רערעדנַא רעד ,ןמאנ ַא רענייא זיא ,ױזַא אי זיא'ס

 ייווצ ;ןיינ .ןטנעה ס'שרעהיףורב ןופ סא ךיז טסײיר) ה ח םסש

 -האור ייווצ ןוא ןמאנ ןייא רעדָא .,ןוּבשח-האור ןייא ןוא םינמאנ
 -האור יד ןיצנּב טימ יצרהַא ןוא ןמאנ רעד לעמהרבַא :סנוּבשח
 | יי . .סנֹוּבשח

 ?ונ ?ונ .ןּהיוא ןעהעטשנ םירוח ּב

 ? םירוחּב יד וא .ר עניּבַא ר

 .ךעלקעּפַאצ עגני .ש ר ע ח-ךו ר ּב

 םענעלשט יד ןייז ןעלעוו םירוחּב יד .יצרה ַא

  !סענעלשט !סענעלשט .יצנ ּב

 ייווצ ,םיאּבנ יירד ,סָאד טסייה ,רימ ןעּבָאה .ה ח מ ש
 ....סנוּבשח-האור ייווצ טימ ןמאנ ןייא ןיימ ךיא ,םינמאנ

 סָאװ ?ןופרעד טרעװ עשזיסָאװ !אשש .רעניּבַא ר
 ...? סנוּבשח-האור יד טימ םינמאנ יד טימ םיִאּבג יד ןופ טרעונ
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 .סענעלשט םּכעז ןוא .ןףיױרא שיט זפיוא) עמ הרבַא

 -- םירוחּב ןעּבעיז ;סענעלשט ןעּבעיז ,יינ .יצ ר ח א

 | .סענעלשט ןעּבעיז

 !ןעּבעיז !ןעּבעיז .יצ נב

 טסייח .ןלעזעלנ ן'טימ ?עשעלפ םוצ ךיז טמענו ׁש ר עהידורּב

 / ?ַאה ,םייחל ןעקנירט ןיוש ןעמ געמ ? העש רעטונג ַא ןיא ,סָאד

 ףרַאדַאּב עמ !טינ ךיז טּפַאח ,טייצ טָאה ,ןינ .ח ח מ ש
 .ןעּבײרשנײרַא ךוּב ַא ןיא ,רעיּפַאּפ ףיוא ןעּביירשרַאפ ץלַא סָאד

 "ורפ ךָאד ףרַאדַאּב עמ ?ןעּביירשרַאפ סָאװ .ר עני ּב ַא ר
 ירעד-ףיוא-סָאלוח טָאלג טינ ! ןוהט וצ סָאװ ןערעלקּפָא סיּפע רעה
 | : ...םענעלשט ,םיאּבג ---.עקּבָארָאק

 "סלַא סָאד ףרַאדַאּב עמ זַא ,ךָאד ךיא גָאז סָאד טָא .ה ח מ ש

 הרבח רעזנוא זיא סָאװ טימס .ןײרַא ךוּב ַא ןיא ןעבײרשניײרָא גניד
 | | 4 תורבח עלַא ןופ רענרע

 האיצמ ערעייט ַא .סקנּפ א ןעמ טכַאמ ,ונ . ע מט ה רב ַא

 ? ןעכַאמ סקנּפ ַא

 ? סרעכַאמה יפו ימ .י צ ר ח ַא

 ? רעוו סקנּפ םעד טכַאמ רעװ .יצ נב

 - ןעפַאשַאּב םירוחּב יד ךָאד ןענעז ףיורעד .ח ח מ ש

 ? רהיא טנייווש סָאװ ,םירוחּב הרבח .י צ ר ה א

 ? סָאװ רהיא טנייווש סָאװ .י צ נ ּב

 ?ונ .ןוענקנעי וצו ?ע ט ַא מס

 ?ונ .ןועלסֹיוצנ 5 עק ננעי

 ?ונ .ןועלשרעה וצו ?עסוי

 ?ונ .ןועלרעב וצ1נ ? עש רע ה

 ?נ .ןועלשנא וצנ ? ע ר עּב
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 | 1נ .זועלציא וצנ ? עשנַא

 יד ןיא טפעיטרַאפ קרָאטש זיא ןוא "דינמה, םעד טלאהו ? ע צ י א

 .ןרעגניפ יד ףיוא טכהעצ1 ...ַאַאַא ...םה ..םה .{תובשחמ

 -רַאפ יױזַא ךיז וד טסָאה סָאװ .ןועלציא וצ עלַאנ םירוחּב
 טקעלק סָאו .?ריד רַאפ עשטַאדַאז ערעוש ַא 4לעציא ,טכַארט
 ? סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד ריד ייּב זיא סע 4 ןעכַאמ סקנּפ ַא ריד

 ץלַא רעלק ךיא ..ךיא סייוו ,ןיינ .ןטפעיטרַאפ ץלַאַנ פעציא
 יו ןייז לָאז עס ,ןעטכַארטוצ לָאז עמ קוסּפ ַא רַאפ סָאװ ...טרּפ םעד

 .ןעשנואוועג

 -עּפש א ןיוש זיא סָאד ,רוציקּב אלימ ,נ .לע מ ח ר ב ַא

 רעהעג סע יו ןייז לָאז עס ,סקנּפ ַא רָאנ טכַאמ רהיא ! הגאד ענירעט

 ערעדנַא ןעגעק ןערעוו טמעשרַאפ טינ לָאז הרבח רעזנוא ,ןייז וצ
 | | .תורבח

 עמ ? הרבח רעזנוא ןעסייה טעװ עשז ױזַא יו .י צ ר ה ַא
 /  ?ןיינ יצ ?ןעמָאנ ַא ןעבעג רהיא ךָאד ףרַאדַאּב

 .חרבח ַא ןעמָאנ א .ןעּבָאה ךָאד ףרַאדַאּב הרבח ַא .יצ 3 }

 טינ ,ןעמָאג א ָאי -- ןופרעד טרעוו סָאװ .ר ע נ י ּב א ר
 ...זא ,ךָאד זיא רקיע רעד ?ןעמָאנ ַא

 ךאז עדעי !רעניבאד ,טינ סָאד טגָאז ,ע .ל ע מ ה ר בַא
 .ןעמַאנ ןערעדנוזַאּב ַא ןעּבָאה זומ

 .ײרעתוטש .שרע הידור ּב

 .יירע'תוטש ץלַא זיא ךייַא ייּב .ח ח מ ש

 3 רהיִא טכוז ןעמָאנ יא .ןלעטעלפ ם'ייב ףיז טלַאהו ש רעהידורּב
 .ןרעגניפ יד ףיוא טלהעצ1 .ךיז טכַאד .,גונעג ןיוש רימ ןעּבַָאה תורבח
 ,םילפונ-ךמוס ,םימורע-שיּבלמ הרבח ,םילהּת הרבח ,תוינשמ הרבח
 הרבח}; ןעסייהעג סָאד טלָאװ רעמָאט ...םירוסא:ריּתמ ,םילוח-אפור
 יי . יי ? אה ? ?םינָארַאנ

 :ךעלטרעוו ץלַא זיא ךייֵא ייּב .9 ע ס ה רב ַא
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 ךיא םָאװ ,סיוא עשז טרעה .ןהיוא ףיז טלעטשנ1) ה עני בא ר

 יב : | ,ןעגָאז ךייַא לע

 ך י א סָאװ ,רעסעּב טרעה ,ןיינ . .ןשיט ן'םיוא טכירק} ה ח מש

 2 אר | ! ןעגָאז ךייַא לעוו

 רימ גיוט סָאוװ .ןטנַאה רעד ּרַאפ םהיא טּפעש} ׁשרעהידורּב

 | ? ןענָאז טסעוו וד סָאװ ,ןענָאז סָאד

 טרָאװ ַא ןעדערסיוא טזַאל .ןשיט ן'פיוא טכירק} ?ע מ הרבַא

 ! ןעדיא ַא טימ עידעמָאק ַא רָאנ ריד זיא'ס !לָאמ ַא ךיוא םענעי

 ןעמ טרַאּפש סָאװ ,טינ רָאנ העטשרַאפ ךיא - ,ר ע נ י ּב ַא ר

 רהיא ןוא ,ןערָאװעג ןעריוּבעג טינ רָאנ ךָאנ זיא דניק סָאד ?ָאד ךיז

 . -  {ןעמָאנ ַא חּכמ ןיוש טכַארט

 ןעמָאנ םעד ףרַאד עמ !ךימ טנלָאפ רהדייא .שרעה-ךורּב

 ? ןעמָאנ רעד גיוט סָאװ --- הרבח ַא יּבַא ! תורּפּכ טָאפ םיס ףיוא

 ׁשזַא זיא'ס ,ןעגירשעגנָא ךיז .ךעלּפַאק ֹוצ ןעמענ רעסעּב רימָאל

 ! םייחל ,טיילעגנוי !ןעדיא ,םייחל ,ןערָאװעג זלַאה ןיא ןעקורט
 .ןטקנירט1 !םייחל

 -רַאפ עמ ,טקנירט עמו !םולשלו םיבוט םייחל ,םייחל .ע ? ַא
 יד ןיא ןערעדנַא םוצ רענייא גידנערהַאפנײרַא ,ןערעדליּפ ,ןעיירש עלַא .טפייב

 עמ רָאנ ,ךַאז עגיטיונ ַא רחעז ןעדערסיוא סיּפע ליוו רעניבאר רעד .,ןיירא דער

 סנייא ףךיז ןעטלַאה טיילעגנוי יד .טסייבראפ שרעהדורב .טשינ םהיא םזַאל

 לעציא .ךיז ןעשיוצ דיז ןערעּפמַא םירוחב יד .רעליימ יד ןצ ערעדנַא סָאד

 ןוא סנעטייו רעד ןופ םהיא ףיוא טקוק שרעהידורב ןוא ,"דינמח, םעד טנעייל

 ..'!טָאלב םעד טימ ,םינּפ םענעש םעד ,ןָא םהיא קוק, : טדער רענייא יװ ,םכַאל

 "עלקוצ ,גידנערערליּפ ןוא גידנעיירש ץלַא ,ךיז טראּפש עמ ,טנַאל עמ ,טדער עמ

 רעד טימ רעניבַאר רעד -- .ךיז טהענעצ עמ ןיב ,הרבה רעד ןעמָאנ ַא גידנער

 .ןןייֵלַא ןעביילב עשרעניבַאר

 ?ןעגנַאנעצ ךיז ןעמ זיא סָאװ טימ ?ו .עש רעניּבַאר

 .טינרָאנ טימ ?סָאװ טימ .ר עני ּב ַא ר

 עלַא ךָאנ ?טינרָאנ טימ ,טסייה סָאװ .עש ר עניּב א ר
 ? ןעיירשעג
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 ,םיאּבנ ןעּבױלקעגסױא ןעמ טָאה חהעיתעל .ר ע ניּב ַא ר
 יי צב ,סענעלשט ןוא םינמאנ

 / ?סָאװ רעטייוו ןוא ,ונ .עש רועניּצ ַא ר

 ןוא ןעלירב יד סיוא טוהט} ..ָאנ רעטייו ןא .ר ע נ י ב ַא ר

 .טשינרַאג התעיתעל ..רעטייוו ןוא .ןזעניוא יד דיז טבייר

 עדייב טימ ךיז טּפאח} ?טשינרַאנ התעתעל .עשרעניּבַאר
 .ןרעטכעלעג רַאֿפ ןעננַאגעצ טשינ רעיש טרעװו ןוא ןעטייז יד ייב טנעה

 ןוא תופיסא ערעייא טימ גנֹוּבײרשַאּב ַא רָאנ זיא'ס !ַאח -ַאח- אח
 !!! עידעמָאק ענייר ַא ,עידעמָאק ַא !ַאח-אח- ַאח !גונענ

 .ֿגנאהרָאפ



 סָאד רעדָא ,ז"הנקי
 לעיּפשנעזרעּב עסיורג

 .ןעטקַא רעיפ ןיא עידעמַאק א

 ,1894 רהָאי ןיא ןעּבירשעג





 ,ןעשטנעמ ןעטוג א ןוא דניירפ ןעטונ ַא

 ,ןיגרוח .א .ד

 הנתמ ַא קרעוו סָאד טננערב

 .רבחמ רעד
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 :רעטרעװ ףניפ ןופ תוביתיישאר ,תויתוא ףניפ ןופ טהעטשַאב ז"הנקי
 סאד .בוטימוי ןעשידיא ם'נופ םינמיס ףניפ יד -- ןמז ,חלדב'ו ,רנ ,שודיק ,זיי
 רָאנ ,סָאד ויא סיּפע .טשינ גנוטײדַאב םוש ןייק טָאה ךיז רַאפ ןײלַא טרָאװ
 רעד ףיוא טנַאקַאב זיא סָאװ רעד .ןעמענוצנָא סָאװ ייב אטינ ;טשינרַאג טרָאפ
 דלַאב טעװ רעד -- המודכו ןעסרוק ,ןערעיּפַאּפ ,סעיצקַא ןופ רחסמ ן'טימ עזרעב
 ,טײװ ןינע םעד ןופ זיא סָאװ ,רעד ןוא :ו"הנקי ןופ םעט םעד ןהעטשראפ
 קרעװ עצנַאג סָאד ןעבָאה טעװ רע זַא ,םעדכַאנ טשרע ןעייקעצ טכער סָאד טעוו
 .ףוס ן'זיב טנעיילעגברוד





 : עידעמַאק רעד ןופ ןענױשרַאּפ יד

 ןופ דיא ַא .רשוע רענעמוקעגפיוא ןייֵַא .ק ַאקג רעטסָאּפ ?אומ ׁש
 .טלעוו רעטלַא רעד

 ןעװרענ טימ עמַאד א .בײװ ןײז .קַאנר עט סא פ םַאד ַאמ
 .רדסכ ךיז טרָאטקַאד ןוא ןענַאמָאר סע'שטיוועקייש טנעײל

 .טנעזיוט גיצרעפ טימ הלכ ַא .לערעטכעט רעײז .עלעּבַאזיא
 טימ גנוי רענעש ַא .ריקנַאב רעגויַא .רע פםייפ ם? עהליוו

 .ןעלעבאזיא וצ ךיז ט'נכדש .סיסגָאװ
 ש'נכרש .רָאטקָאד ףיוא טרעידוטש .טנעדוטס רעמערַא זיִא .סוק רַָא מ

 .ןעלעבאזיא וצ ךיז
 טינ טָאה .עלָאר עמורפ ַא טלעיּפש .טנַאלוקעּפס רענלקַא .7?ענוקנייפ

 | .לעטרעק ןייק טנייפ
 .ןעטרַאק יד ןיא טנערברַאפ .טנַאלוקעּפס רעגירעייפ א .סיקניח
 ףיז טבייר .שפנ רעטסַארּפ ַא .טנַאלוקעּפס רעליטש ַא .| ַא מ 5פע נייּב

 .ןעטַארקָאטסירַא ןעשיווצ
 ,לעדיא ןעסעגעננייא ןייא .טנַאלוקעּפס רעטיהעג ַא .פעסינקַאנק
 רהַאי עלַא טרהַאפ .עקטַארקַאטסירַאןײֵא .?עגוקנייפ םַא ד ַא מ

 ."ןעקלאמ , יר ןיא דנַאלסיוא ןייק
 .עצינ'תוליכר ע'נכוסמ ַא ."ץענעמאק ,, ןופ עמַאד 8 .סיקניח םַאדַא מ
 ףיז טלעגעיּפש .סוחי ןעסיורג ןופ טמַאטש .ןַאֿס פענייב םַאדַאמ

 ."תחפשמ,; רעד ןיא

 עבַארג ַא טאלנ רָאנ ,תסחוימ אזַא טשינ .?עסינקַאנק ם ַא ד א מ
 .ענידיא

 ַא טימ ,רעבָארג ַא ,רעגירעדינ ַא .טנַאלוקעּפס רעסײה ַא .רעגייר גה
 ,דרַאב רעטיור
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 טלעדנַאהעג .טנַאלוקעּפס רעגידלעטדעטשנילקַא .5ע ד נע טיפ חנמ
 ."ןָארנָאל, טימ סעדַא ןיא לָאמַא

 ןעלדנַאה ."ןעטנַאלעגעּפש, ײװצ |שטַאפנָא פ ?עווייפ
 ."ז"הנקי,, תופתושב עקיאאז ?עווצז

 טּפָאטשעגנַא .םינּפתונמחר ַא טימ רעלקעמ ַא .ן צב ק עק? עמ ש

 .טלענ טימ

 רעטיור ַא טימס ןוא עטַאּפַאק רעגנַאל א טימ רעלקעמ 68 .עט ָא פאק י ד

 'ו .עליישטעפ

 /  .שילעּפַאק םענעגָארטענוצ ַא טימ רעלקעמַא .שילעּפַאק רע ד
 בלַאה רעכעה טדער .דרעבנעקַאב טימ טַאקַאװדַא ןיַא .קַאז רע דיולּפ

 | | .שיסור

 "רעטנוא טהעג .רָאטנַאק יא ןערעפייפ יב רעטלַאהוב .טַאלּברעּפיצ
 .ןערעהיוא יד ןעדנובעג |
 "רעגנוי ַא .רָאטנַאק ןיא ןטרעפייפ יב טנעדנַאּפסערַאק .שיוורעדעלפ

 .לַאנָאשטש ַא ןַאמ

 .ריא רעזײב ַא .רָאטנַאק ןיא ןערעפייפ יב ריפאק .ץנימרעּבליז
 ."עקדָאבַאלס רעד ןופ, הנמלַא ןײא .ענידיא יד

 יי .עקטסידַאמ ַא .ַא ר ַא ל ק
 .,לעריימ גידווע'נח'צראווש ַא .סעקַאנרעטפַאּפ יד ייב עװַאיִאקַאּפ א .5 ע ס ַא ס

 .ערטסַאילַאה עצנַאג ַא ,סרעלקעמ טנַאהרעלַא ,רעלטנַאלוקעּפס עגנוי ןעהעג רעטייוו

 ערעזנוא ןיא ,ץעּפוה עי טדָאטש רעסיורג רעד ןיא רַאפ טמוק עטכישעג יד

 / .ןעטייצ -



 טקַא רעטשרע

 ןײיא ,לַָאז עסיורנ ַא -- .סקיפרושז ַא ןיא סעקַאנרעטסַאּפ יד יינ)

 טימ ענַאיּפָאטרַאפ ַא ,ןעלנעיּפש עסיורנ ,לעבעמ ךייר ,עטצוּפענסיױא
 ,ףעלדירק ,טכיל טימ ףעלרעטכײל ,ךעלשיט ענירג ,ןעטָאנ
 וא קאנרעטסַאּפ -- .ןעטרַאק דעלשעט עשירפ ,ךעלטשרעב
 ,רע :טסענ ןעמענוצפיוא טיידנ ןעציז קַאנרעטסַאּפ םַאדַאמ
 .לעטַאפ א ןיא טגיל ,עניסיל רענעש ץנַאג ַא טימ ?עדיא רעווש ַא
 ,דלָאג טימ ןעגנַאהַאב ,טצוּפעגסיוא ;יז ;טצינהעג ןוא ךיז טהיצ
 טרעטעלב ןוא טסַאג ַא יװ שיט ם'ייב טציז ,ןעטנַאילירב ,?ערעּפ

 { םובָלַא ןייֵא

 .ענעצספ עץעטשרע

 !ַאזַאאא !אוַאאַא .ןטצינהע} ק ַאנרעטס ַאּפ

 ,רָאנ העז !ופט ,פט הפט .קאנרעטסָאּפ םַאדַאמ

 ,קילג א .,ןעסירעצ טינ רעיש םהיא טרעוו ?יומ סָאד ,טצינהעג רע יוז

 טסוהט וד ןעוו טפַאשנעלעזענ ַא ןיא ,ָאטשינ רענייק ךָאנ ןיא'ס סָאװ

 .ןעּביילּב שלח ןעמ ןָאק ,סָאד

 -ווְּב ןַא ןוהט ךיא לָאז סָאװ .ןטצינתענ קַאנרעטס ַאּפ
 נידנעטש זיא ןעמ רעה אט ,ןיה ָאט ? ןעפָאלש טינ ןעמ רָאט טכַאנ

 .סענילכערושז ,סעקנירעשטעוו טימ ןעמונרַאפ

 טנעזוט !ןעסקיפרושז .ק ַאנר ע ט ס ָאּפ םַאדַאמ

 ןייק טינ ,ןעסקיפרושז ןעגָאז טסלָאז ,טנערהעלעג ריד ךיא ּבָאה לָאמ

 ,טפאשנעלעזעג א ןיא הלילח סָאד טסנָאז וד ןעוו ..סענילכערושז

 .ןע'שלח ןעמ ןָאק

 פז
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 ןייז זָאל ,םינּפ"לּכ-לע ,רוציקּב אלימ .ק ַא נ ר ע ט ס ַאּפ
 ָאט עלעדייר קַאי4 :ארמנ ַא זנוא ייּב ןַאהרַאפ .,ןעסקיפרושז
 ,ןענירד ןענעקַא סע סעומש ךיא .?עלעניימ ערּבַאד יּבַא ,עלעדייר

 ןערעדנַא םוצ רענייא טהעג עמ ,טכענ ןייק טינ טפָאלש עמ סָאװ

 .השעמ ענעי ןעמ טניימ ןעניימ ןוא ,ןעטיזיוו טימ טשרמולּכ
 ריוא לָאמַא טגעלפ עמ .ןךעלשיט ענירג יד ףיוא ןעגיוא יד טימ טזייוװ רענ

 ןעמ טָאה { ןָאהטעג ןעמ טָאה עשז סָאװ .סעקנירעשטעוו ןעכַאמ
 ענעטָארּבעג יצ ,זעק טימ סעקינערַאװ עשירפ ,ערעשטעוו טכָאקעג
 -רַאפ ,ןעוועג יקַאט זיא'ס ןוא ,סעקטַאל ענעשטער טימ סעקּפוּפ

 : ןעּבירשעג טהעטש הרוּת רעגילייה רעד ןיא יו ,ךימ וד טסהעטש

 ןוא .ןײרַא םינּפ ןיא טּפוטשעג טָאה עמ ,טסייה סָאד ,ול כאיו
 -רושז ךיא ןיימ ..,.ילכערושז עדָאמ ַא ןערָאװעג זיא'ס טניז ,טנייה

 רעסַאװ זָאלנ ַא טימ רּבכמ רָאנ זיא ןעמ .תוּכמ ןעמ טסע ,ןעסקיפ

 ןָאק ,ןעכוזרַאפ ןעלעוו םהיא לָאז עמ זַא סָאװ ,ץנַארַאמ ַא טימ ןוא
 רָאג ןיוש ליוו עמ זַא ןוא .נירעּבמעל טימ עקָארק ןעהעזרעד ןעמ

 טזייוו עמ ןוא לעטייט ַא טימ ןעגיוא יד ןעמ טדנעלברַאפ ,ןייז אצוי

 | ...נייפ ַא

 טסדער ֹוד ,ליאומַאס ,עפ ,.קַאנרעטסָאּפ םאדַאמ
 -עג ךיא טלָאװ טפַאשנעלעזעג ַא ןיא סָאװ ,רעטרעוװו עכלעזַא סיּפע
 : ,תושלח ןעלַאפ

 סָאװ ,ןענירד ןעגעקַא סע סעומש ךיא .קַאנ רע טס אפ
 ץנַאג ַא .טעקצַאּפעג לעדייא ,ןעטַארקעטס ןערָאװעג טנייה זיא ןעמ
 סָאד ,טינ ןעמ רָאט סָאד ,ןעמ געמ סָאד ;תחדק ןעמ טסע רהָאי
 ,רעמוז רעד טמוק עס זַא ןוא ,רעטקָאד רעד טינ טסייה סָאד ,טדַאש
 ןייק רעדָא ,ץנַארקנעדַאּב ןייק רעדָא --- רוק יד ןעכַאמ ןעמ טרהָאפ
 .ץלַאזנעצנַארפ

 ַא רימ ךַאמ ,םַארטש-סָארג .קַאנרעטסָאּפ םַאדַאמ
 ! עקשירטעּפ רע טרעפטנע ,ןיירח םהיא טימ טדער עמ .,רעדימרַאה
 ? רעדעּב יד טימ רוק רעד ףיוא ףױרַא םיצולּפ וד טזיּב סָאװ



 9 | ז"הנקו

 ןעגעקַא סע סעומש ךיא .ױזַא םאלג .ק ַא נ ר ע ט ס ַא ּפ
 | ...ןענירד

 ןענעקא דימת טסעומש וד .קאנרעטסָאּפ םַאדַאמ

 יד טניימ עמ ןוא רעטכָאט רעד טנָאז עמ -- ָאי ןיא סָאד .,ןענירד
 נעמ ,רימ ןופ רעטניזעג ?לעסיּב ַא זיא לענוקנייפ םַאדַאמ יד .,רונש
 -קַאנק םַאדַאמ יד יצ ,"ןעקלָאמ , יד ןיא רהָאי עֶלַא ןערהָאפ ָאי יז
 רעמוז עֶלַא ןערהָאפ נעמ ,ןיירַא טינ ריט רעד ןיא טעוו סָאװ ,לעסינ
 יד וליפא רהיא טעװ ןַאמ רעד ןוא ,"ןָאמעל , ן'םפיוא סעדַא ןייק
 ןערהָאפמורַא געמ סיקניח םַאדַאמ יד יצ .ןערהעקרעּביא טשינ גנוצ
 -- "ץטינ  ןייק "עילַאטַאנ, ןופ ןוא ?עילַאטַאנ, ןייק "ץטינ, ןופ
 ,ונַא ."וד טסחעג םורק ,, ןעגָאז טינ וליפא רהיא טעוו ןַאמ רעד ןוא

 ַא וליפא ןהענַאב ךימ ךיא ןָאק יצ ,עּבעּבעק רעטקָאד םעד גערפ

 ?ןיײרַא רעדעּב יד ןיא דנַאלסיוא ןייק ןערהָאפ ןהֶא טונימ

 ,וד טסרעה ?עּבעּבעק רעטקָאד רעד .קַאנרע ט ס ַאַּפ
 רעד זַא ,גנַאל ןיוש הנעט ךיא סָאװ ,הנעט ןיימ ךָאד זיא סָאד טָא

 ןיא ,סעקטַארקעטס רעצעּפוהעי עלַא ,ךייַא טרהיפ עבעּבעק רעטקָאד
 ַאטַאח -- ר ב ד ? פ ת 9 ַא :;טינ רָאנ רָאנ ..,ןיירַא דָאּב
 רָאנ ךיז לָאז עמ .ןענירד ןענעקַא סע סעומש ךיא .עקשירקָאּפ

 קנַארק ןעטנוזעג ַא יז ןעטלָאװ ,םיריוטקָאד יד וצ ןעזָאלוצ ןעלעוו
 .ענושמ --- ןערָאלק ַא ןוא ,טדיוט --- ןעגידעּבעל ַא ,טכַאמענ

 סָאד זיא רע יו ,רָאנהעע .קאנרעטסָאּפ םַאדַאמ
 ןעטלָאװ ייז יו ךיילנ ,םיריוטקָאד יד ןענעק ןעגָארטעגפױא לעסיּב ַא
 ןייק ךָאנ טסָאה וד זַא ,טכַאד רימ .עטָאּפַאק יד טעליוקעג םהיא

 ? רעצעּפוהעי א טזיּב וד טניז טצונַאּב טינ רעטקָאד
 -קָאד ַא טצונַאב ױזַא וד טסלָאװ יאלה .ק ַאנרעטס ַאּפ

 ןעגעקַא סע סעומש ךיא ...ןעוועג שרעדנַא רָאנ טלָאװ ,ךיא יו ,רעט
 ..עקשירקָאּפ אטאח --ר בד 59 ת 5 ַא :רע טגָאז יװ ,ןענירד
 ? רעלק ךיא סָאװ ,וד טסייוו

 ,ןענָאז ןהעג םהיאלַאז ךיא .קַאנרעטסָאּפ סַאדַאמ
 ? ןערעלקסיוא ןָאק ּפָאק ןייד סָאװ ,סייוו ךיא ! טרעלק רע סָאװ
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 ייב אלימב ןיא ס:יװ ױזַא :רעלקךיא .קַאנר עטס ַאּפ

 ןייז ןעלעוו סע ,ןעסקיפרושז ךיא ןיימ ,..ילכערושז טנייה זנוא
 רשפא --- ,טעּפש ןעציז טעװ עמ ,ןייז ךיוא טעוװ רעפייפ ,טסעג
 ןעּפָאלקּפָא געוו ןייא ןיא ןיוש ןעלָאז רימ זַא ,הרבס ַא ןעוועג טלָאװ
 -- טר ח ת תו ןיב 1 :טהעטש קוסּפ ןיא יו ,לָאמ-סנק סָאד

 ' ...ג שטירַאהַאמ ַא ןוא ייווצ ןוא טרָאװ א

 סאו .{טנעה יד טימ קסעלּפָאװ קַאנרעטסַאּפ םַאדַאמ

 עֶלַא ןוא טכַאנ עגיטנייה ןוא טכַאנ ענעי ט'טולח'עג רימ יז טָאה עס

 !ּפעק ס'מיאנוש עניימ וצ ןהעגסיוא לָאז רהָאי ץנַאג ַא ןופ טכענ

 ּבָאה -- יתלדפ אל זיא !ַאש ,אש ,אש .קַאנרעטסָאּפ
 | ! רעב ן'טימ טצנַאטעג טינ ךיא

 עמ ?לשמ א טסהעטשרַאפ .קַאנרעטסָאַּפ םַאדַאמ
 -סנק ַא ןעּפָאלקּפָא םענייאניא ןיוש ןעמ לָאז ,סקיפרושז ַא טכַאמ

 ,טבירעגמוא ! סטכַאנ-וצ-תבש ךָאוװטימ ןעטימ ןיא ,םיצולּפ !לָאמ

 עליטש ַא -- טרערענ טשינ םענייק טימ ,ןעפורעג טשינ םענייק

 ? ןעלַאפַאּב ךיד ןעּבָאה רעדניק יד ? ױזַא זיא סָאװ ! ערעשטעוו
 ,סיקניח םַאדַאמ יד ןעגָאז טעוװ סָאװ ? ןענָאז טייל ןעלעוו סאו ןוא

 גיצניוו ךָאנ ךימ יז טָאה רעמָאט ,עצינטעלּפס יד ,ןירעדערַאּב יד
 ...0 טדָאטש ןיא טדערַאּב

 ריד ךיז זָאל ,םינּפ-לּכילע ,רוציקב אלימ .קַאנרעטס ַאּפ

 ! טגָאזעג טינרָאנ ּבָאה ךיא ייהעלע ,ןעטכַאד

 טסָאה ֹוד ,טסייח סָאװ .ק א נר עט סָאפ ם ַאדַא מ
 | ?טגָאזעג ָאי טסָאה וד זַא ,טגָאזעג טינרָאג

 קוסּפ ןיא יו ,ןעלַאמרַאפ זיא טנַאזעג .ק ַאנר עט ס ָאּפ
 .עקשירקָאּפ ַאטַאח -- רבד 59 ת א :טהעטש

 ? קוסּפ ןייד רימ נױט סָאװו .קאנרעטסָאּפ טַאדַאמ

 "סנק ַא ןופ טסעומש עמ זַא .טנערעלעג טינ קוסּפ ןייק ּבָאה ךיא
 ,רעטכָאט יד ןענערפ ,ןעדער סיּפע רעהירפ ךָאד ןעמ ףרַאדַאּב ,לָאמ

 ףךָאנ םהיא יז ?יוװו רעמָאט .ןתח א רַאּפ ןערעפייפ רָאנ יז ?יוו יצ

 | ?טינ
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 ךָאד ךיא ּבָאה סיּפע ?ךיא ןיּב ואו ווא .קַאנרע ט ס ַאּפ
 ? ןיינ יצ ,רעטכָאט ןיימ טימ ןוהט ךודיש א ייּב העד לעקיטש ַא ךיוא

 ? ןיינ יצ ,ןעּברַאק טנעזיוט גיצרעפ ,ךיוא ןדנ ךָאד ךיא ּבעג סיּפע

 -ָארטעג ךימ טָאה קילגַא .קַאנרעטסָאּפ םַאדַאמ

 רָאנ טכַאמ ןוא ,רעדניק יד ןדנ רהעמ לעסיּב ַא טיג סיקניח !ןעפ
 ! םַארערַאט ַאזַא טשינ

 .רעטנעזיוט עגננירג זיא ןעסיקניח ייּב .ק ַא נ ר ע ט ס ַאפ
 .ןעטרָאק ןופ טכַאמעג ייז טָאה רע

 ,סָאד טסייה ,וד טסליוו .ק ַא נר ע ט ס א פ ם ַא ד ַא מ
 | ? ךלַאוװנ טימ ןתח ַא ןעלעּבַאזיא ןעגנעהנָא

 ךיא טָאלג ?דלַאװג טימ ןעד טגָאז רעװ .קַאנרעטס ַאּפ
 ...ןענירד ןענעקַא סע סעומש

 סע .טינרַאג .ןטינ טדעו ק ַאנרעטסָאַּפ םַאדַאמ

 רענעי יוװ יױזַא טקנוּפ ,רעטכָאט יד ןערעיילשרַאפ םהיא ךיז טליוו
 -עקייש ייּב דניצַא עדַארג ןעייל ךיא סָאוװ ,רעטָאפ רעשרעדרעמ
 ,ענולק יד ,ענעש יד זַא ,טלָאװעג טָאה רע ; ןַאמָאר ַא ןיא ןעשטיוו
 -לעמיה עילּב ענעש יד טימ עטע ַאנוטנ ַא עשלעגנע יד
 -ביל ,ןעטוג ,ןעכילרהע םעד טימ טריסנַאמָארעג טָאה סָאװ ,ןעגיוא
 ןעדליוו ן'ראפ ןעּבָאה חנותח לָאז ,| ָא מ ַא ל ַא ס דלעה ןעניט
 טלאהאּב ןוא רעּבייװ טעליוק סָאװ ,ןעלירּב עיולּב יד טימ טסיטנַאקש
 ..,רעלעק ַא ןיא ייֵז

 .{ןוגינ א טימ .ןערעהיוא יד טלעטשראפפ קַאנרעטסַאּפ
 ,"ןעסנַאמָאר , ענייד טימ ןעּביױהעגנָא ןיוש טסָאה !עט-עט-עט
 סָאװ ,טסיטנָאקש ןעדליוו ַא טימ ןוא ןָאמָאלַאס ןעשלעמיה ַא טימ
 רפס ם'נופ ןעמונעגסיֹורַא ,השעמ ענעּבירשעג ַא --- רעּבייװ טעליוק
 ? קינלַארּפ

 ! טַאּפסעד .{םילכ יד ןופ סיורא} ס אנר עט ס אפ ם ַאד ַא ס

 ווא סעכ טימ שיט ן'פיוא םובלַא םעד ףרָאוװ ַא טוהט יז! !ןַאריט !רעדרעמ
 .{רדח רעדנא ןייֵא ןיא טפיולטנַא
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 ,לָאמַא !קילגמוא רענייר ַא .ןוײלאדזוצ) קאנרעטסַאּפ

 ,שטנעמ ַא ןעוועג ּבייוװ ןיימ זיא ,טלעג טַאהעג ּבָאה ךיא רעדייא

 טָאה עּבעּבעק רעטקָאד רעד טניז ,טנייה .ןעשטנעמ עלַא טימ ךיילג

 ןייק רהיא טימ ןעמ ןָאק ,ןעוורענ טָאה יז זַא ,טדערעגנייַא רהיא

 ...ןעדנוצעגנָא יז טרעוו -- סיּפע רֶלַאֹּב .ןעדער טינ רעטרעוו ייווצ

 קעװַא טהעג ןוא -- '!?עסַאס !?עסַאס, :טיירש קַאנרעטסַאּפ .טגנילק עמ}

 "צרַאװש 8 ,?עסַָאס ןירַא טמוק סע -- .בייו םוצ רדח רעדנַא ןיַא ןיא

 .{ןטשרַאב ַא טימ ןוא שיוורעדעלפ א טימ ,?עדיימ גידווע'נח

 .ענעצ ס עטייווצ
 טגעמעג טלַאװ ךיא .ןועטייז עַא ףיוא םורַא דיז טקקנ) ?עסָא ס

 ."לעסָאס, ןעגירשעג ,ןעפורעג ָאד ךימ טָאה רעצימע זַא ,ןערעווש
 -נַא ם'נופ טינ טסייוו רענייא ,ןערעוו ייז ןעלָאז ופט -- בוטש ַא

 ,סָאד לעסָאס ,ּבעג ?עסָאס : ןָא ךיז טּביױה ,גָאט רעד טמוק ! ןערעד

 ןוא ןערעוו וצ ענושמ -- רעהַא לעסָאס ,ןיהַא לעסָאס ,סענעי לעסָאס
 -קָאד ןוא יירד רַאפ טסע ,ןעוורענ ערהיא טימ םַאדַאמ יד !נונענ

 ןיוש טסייוו --- עּבעּבעק רעטקָאד םעד גָאט עלַא ...רדסּכ ךיז טרעט

 : תידיגנ ענעש ַא .,,שָאקסָאר סיורג רַאפ ןעטכַארטוצסיוא סָאװ טינ
 רעקוצ ךעלקיטש לעיפיוו טלהעצ ,סָאלש ן'רעטנוא טיורּב סָאד טלאה

 ַא ...קרַאמ ם'נופ ןעּפיױרג יד רעּביא-טנעוו ,טנופ ןיא טהעג סע
 ןעטלַאהַאּב סָאד ןעמ טעוװ ,שיט ם'נופ ןעּביילּב זָאל ףוע לעטרעפ

 םענעי ןוא -- ןערעוו טליופרַאפ לָאז סע ,רעסעלש ןעּבעיז רעטנוא

 -- טסעג יד ןופ סטכַאמעגנייַא לעסיּב ַא יצ !ןעּבענקעװַא טשינ
 ...טסנעיד רעד ןעמוקנָא טינ הלילח לָאז סע ,ןעמענוצ סע ןעמ טעו
 ןעּביירט ןעמ טסייה ,ןהענ וצ לָאמ ַא טמוק סע זַא ןַאמערָא ןייַא ןוא

 טּפוטשעגכרוד דלַאװג טימ ךיז טָאה ןעטלעמונַא ...סנעקעטש טימ
 רימ ףיוא סָאד ןעמ זיא ,ךעלכיּב טכַאמ סָאװ דיא ַא סיּפע ,רענייא

 -עלש יד ןירַא ןעמ טזָאל סָאװ ! סרעּפעלש יד, ; ןעלַאפעגנָא
 ןופ ןעניוא יד ןיא ןערָאװעג רעטסניפ ךַאּבענ זיא םענעי "1! ? סרעּפ
 יד ןופ טינ הלילח ןיּב ךיא ,רע טנָאז ,רימ טּביױלג , .אּבה-ךורּב ַאזַא
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 ,לעכיּב ַא סניימ יקַאט ,הנּתמ א טכַארּבעג ךייַא בָאה ךיא .סרעּפעלש
 ..."רעגניפ יד ןעקעל ,האנה ןעּבָאה ,םש הצרי םא ,טעװ רהיא ,טפיוק

 -סױרַא טזומעג םהיא טָאה עמ ןיּב ,טייּברַאעג גנַאל ױזַא טָאה רע
 ,קילג ַא ךָאנ .טייחרעטנוזעג ןהעג לָאז רע ,ןעטעּב ןוא הבדנ ַא ןעקיש-
 ...ּפערט יד ןופ ןעפרַאװּפָארַא םהיא ןעסייהעג טינ טָאה עמ סָאװ
 טגָאז טסיזמוא טינ !המשנ ערעייט ַא ךיוא --- ?ערעטכעט סָאד
 טסלָאז .עלעמיוּב ם'נופ טייוו טינ טלַאפ עלעּפע סָאד זַא ,ןעמ
 רָאּפ ַא יצ ,ןעקנעשקעװַא סטְלַא ןייֵא ?עדיילק ַא לָאמ ַא -- ןעגָאז

 ןיוש ייז ףרַאד עמ סָאװ ,ךעלדנעּבנעקַאז יצ ,ןעסַאצּפָא ןהֶא ךיש
 רעד ןוא ...?ןעמעו ?סָאװ ?רעוו .טסימ ן'פיוא ןעפרַאװסױרַא
 לָאז תיּבה-לעּב ַא ! ןערעוו רע לָאז טּפַאחרַאפ ? ןיילַא תיּבהילעּב
 בוטש יד ןעזָאל טשינ ,שיילפ רעקיטש ןעסייר ,ןעּפיײנק רָאנ ךיז
 ַא ןעלעטשוצ לָאמ ַא םהיא ?עװ ךיא ,טכַאד רימ = ! ןהעגרעּביא
 ..!ןעמענוצ םהיא טעוװ חור רעד זַא ,םַאדַאמ רעד וצ עלעקנעּב
 ,רעה ךיא .ן"!טגנילק עמ ?וד טזיב ןאו ,לעסַאס, :לוק ַא ךיז טרעה סענ

 סָאד !טנעלרַאפ טינ ךָאנ ךימ טָאה סע ,טגנילק עמ ןַא ,רעה ךיא
 ןעלָאז רהעמ טשינ !טסעג ענעש .טסעג יד אמּתסמ ןיוש ןעגנילקי
 ןופ זַא ! טסענ יד ןופ ןָא ךיז טָאה עמ סָאװ ,ןענָאמרַאפ םיאנוש יד
 זנוא ןוא ,ןילַא םַאדַאמ יד וצ-טמענ ,טכַאמ סע סָאװ ,ןעטרָאק יד
 ,לעסאס, :לוק ַא רעדעיװ ךיז טרעה סעֶו ..רעסעמ ץיּפש ן'פיוא ןַאטמוק
 רעד טימ גנידסלַא ַאד ןיא שֵארּב !העג ךיא ,העג ךיא 11 ?עסַאס
 ןעטימ ןיא טשרַאב יד טזַאל יזַו {ייז ףיוא טסָארפ רעטסיוו ַא .טונימ
 ,רענידעבעל ַא -- רעפייפ ןײרַא טמוק סע .ריט יד ןענעפע טפיול ןוא לַאז

 .ןֿפעסָאס -- םהיא ךָאנ דלַאב ןוא ,רעטצופעגפיוא ןייֵא ,רעשירפ א

 .ענעצס עטירד

 1רימ זיא הכמ ַא ,יוא .{טשרַאב רעד וצ ךיז טּפאזַו ? ע ס ַא ס
 יבוט ץיט ...עלעקניוו ַא ןיא בוטש ןעטימ ןיא ,,,רעיילש ןיא ףָאלׁש
 ...ןירֹוד
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 .ןלעקעב ןיא פינק א רהיא טוהט ,טנעהַאנ רהיא וצ וצטהענ רעפייפ

 4 סָאד וד טסדער ןעמעוו וצ ? סניימ עלעּבייט ,זיא סָאװ

 !רהֶאֹי עטונ ידלַא וצ ךייֵא טהעג !יִא .? ע ס ַא ס

 ןיא שוק ןייא !סניימ עלעגיימ .ןןעּפאח יז ליוו ר ע פייפ
 | ,לעקעּב

 ריא לאז -- רהיא טעװ ןעשוק .ן{טשינ ךיז טז ? ע ס ַא סט

 | | ! ןעמעוו ןענָאז ךייַא
 ,ךיד ,סניימ עלעצעק ,ןיינ .ןטנאה ַא רַאפ יז טפא1 ר ע םייפ

 ! ךיד רָאנ
 ,עזייּב עלַא .ןםינּפ ץ'רעביא שיוורעדענפ ן'טימ םהיא טיגנ 5 ע סא ס

 ! ערעייַא הלּכ יד טהעג ןָא !לזמ"םילש ,תומולח ערעטסניפ ,עטסיוו

 ם'נופ ןײרַא טמוק סע .טּפױלטנַא ןוא טנעה ענייז ןופ סיוא ךיז טסייר יז1

 | .(עלעבַאויא  רדה ןערעדנא

 .ענעצס עטרעיפ

 פאק םעד ןײַאיטניױב ,םולשב"יאוב ַא טכַאמ ,ךיז טזָאעצ) ר ע פייפ

 ףעמוקעגנַא טנעז רהיא סָאװ ,טוג .ןטנאנעלע רהעז ךיז טעטיװ ןוא

 ךיא .םירוסי ענייא ןיא טייצ עצנַאג יד ָאד טָא חעטש ךיא ,ןעּבעלב

 טמוק רהיא ןעוו ,ןעוועג טלָאװ סע טוג יוװ ,ךא : ןייֵלַא ךיז וצ רעלק

 סע יוװ ,ןעסעומשסיוא ךייַא טימ ךיז ןָאק עמ ןוא ןיילַא רעהַא סיױרַא

 ,גנידסלַא ךייַא ןעגָאזסױרַא ןֹוא ,ןעגיוא רעיפ רעטנוא ,ךיז טדער
 ,טרָאװ םענייא טימ ...ךייא ןעגָאז וצ גנַאל ןיוש ךימ ּביולק ךיא סָאװ
 ? ןעגָאז ךייא ליוו ךיא סָאװ ,ןיוש טסייוו רחיא

 רהיא סָאװ ,ןעסיוו ךיא לָאז ןענַאװ ןפ .ע  ע ב ַאזי א

 ? ןענָאז טליוו

 לעיפיוו ןיוש ךייַא ּבָאה ךיא .ךיז טסיטש רהיא .רעםייהת

 .שינערעהוצנָא ןעּבענעג לָאמ

 ךיא .ןעשינערעהוצנָא ןייק טינ סייו ךיא .על עב ַאזיא

 .קנואוו ן'פיוא טינ העטשרַאפ
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 טכַאד ,דניק טסדנימ ַא .ןענימ רעגירעהרט א טימו רע פייפ

 ןיא רימ ןוהט קוק ַא רָאנ ףדַאדַאּב עמ .ןהעטשראפ ךיוא ןָאק ,רימ

 | | .גונעג ןיוש זיא ,ןײרַא םינּפ
 ןרעטש ן'פיוא .ןוירא םינּפ ןיא םהיא טק) ע? ע בַָאזיא

 ! אח - אח - אח ,טינרָאג ןעּבירשעגנָא טינ ךייַא ייּב זיא

 ?ָאד רעּבָא .תמא ?ןרעטש ן'פיוא .ןשיגאט} ר עפייפ

 ךָאנ גנַאל יװ ןיִּב !עלעּבַאיא ,ָא ...?ןעצרַאה ןיא רימ ייּב
 רַאפ לָאס ןייא ?ץרַאה ןיימ טימ ןעלעיּפש ךיז רהיא טעוו

 ךיא םָאל ,ןעסיוו ךיא םִאְל --- ןיינ רעדָא ,ָאי : רימ טנָאז ,לָאמ עֶלַא

 סנייא .תומולח טימ ןהעגמורַא ,טסיזמוא ןענַאלּפ וצ ןערעהפיוא ךימ

 רעד ףיוא רעטסכילקילג רעד רענייא ןיּב ךיא רעדָא :עדייּב יד ןופ
 וצ והיא טאפ רעו ..!ןעּבעל ןייק טינ זיא ןעּבעל ןיימ רעדָא ,טלעוו
 עלעבשיא .סוקר אס ןײרַאטמוק סע ןוא ריט יד ףיזו טנעפע סע .סיפ יד

 ,ןטפיוכטנַא

 .ענעצס עט פניפ

 ?סוקרַאמ ררעה ? א .ןךילדניירפ רָאג ,ןעסוקראמוצו רע פייפ

 סיּפע ךייַא ןעמ טהעז סָאװ רַאפ ?ס'טהעג יו ? ןעמ טכַאמ סָאװ

 ?טינ
 טנעז רהיא זַא ,ןעהעז דימ רהיא טלָאז ואו .ס ז ק ר ַא מ

 : ןעלעיּפש ןייא ןיא גידנעטש טלאה רהיא ? שטנעמ רענעמונרַאפ ַא

 רָאנ רעדָא ,ןעטרָאק ןיא רעדָא ,עזרעּב רעד ףיוא טלעיּפש רהיא רעדָא

 ...עבעיל ןיא

 .טכערעג טנעז רהיא ,ַאח-ַאח .ןעטַאװע'מת ךיז טכַאמ} רעפייפ

 ךיא .,.שטנעמ רענעמונרַאפ ַא רחעז ,שטנעמ רענעמונראפ א ןיּב ךיא

 לָאמַא .ןעקוסנײרַא ?עכיּב ַא ןיא וליפא ,טיג טייצ ןייק לָאמנייק בָאה
 ךיוא טנייח רימ ייַּב ךָאנ זיא'ס .ךס ַא רעכיּב ןעזעל ךיא געלפ

 ןעהעזעג טָאה רהיא ,עקעטָאילּביּב עצנַאג ַא ,רעכיב אמזונ ַא ןַאהרַאֿפ

 | יי ? עקעטָאילּביּב ןיימ
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 .טרעהעג טשינ וליפא ןוא ,ןעהעזעג טשינ .סֹוּק ראס
 טלָאװ סע .רָאש א ,דָאש ַא .{סיסנַאװ יד טהעדנ רעפייפ

 רהיא ..ןעּבעלכ ,עקעטָאילּביּב ןיימ ןעקוקנָא טלָאז רהיא ,ןעוועג יאדּכ

 לָאמנייק ייז טָאה רהיא סָאװ ,עכלעזַא רעכיּב רימ ייּב ןעניפעג טנָאק

 גנידסלַא ןופ רהעמ .,ןעּבעל סָאד רימ ייּב זיא רעכיּב .ןעהעזעג טשינ

 ןוא רוטַארעטיל .רוטַארעטיל יד בעיל ךיא ּבָאה טלעוו רעד ףיוא
 רערעייט רימ ייּב ןענעז סָאװ ,ןעכַאז יווצ יד ןענעז סָאד -- קיזומ
 ןעלעיפש לָאמ ַא טרעהעג ךימ טָאה רהיא ,טלעוו רעד ףיוא ץלַא ןופ
 | | - | ? ענַאיּפ

 טלעיּפש רהיא זַא ,ךיא סייוו -- ?טניוו ןיא ,סוק רַאמ

 טרעהעג טשינ ךָאנ עלייוורעד ךייַא ךיא ּבָאה ענַאיּפ רָאנ ;טונ

 .ןעלעיּפש

 ןעוועג רָאנ לָאז ךיא ןעו .דָאש ַא ,דָאש ַא .ר ע םיי פ
 עסיורג .טרעצנָאק ןעּבענּפָא טנָאקעג טציא ךיא טלָאװ ,ןעלעוו
 טנַאקַאּב ןיִּב ךיא .ןעטסיטרַא ,טנָאזעג רימ סָאד ןעּבָאה םיניבמ
 -רַא בעיל ּבָאה ךיא .ץעּפוהעי ןיא ןעטסַיטרַא עטסערג עֶלַא טימ
 ; תויח סָאד רימ ייּב ןענעז ןעטנעדוטס ןוא ןעטסיטרַא .ןעטסיט
 ַא זיא --- ןעטנעדוטס ןוא ןעטסיטרַא רהָאי ַא ּפָא טסָאק ךימ טָאװ
 ? רהיא טניימ לעיפיוו ! דלַאװג

 ןעטסָאק ! יז זַא ,ךיא םייװ--סעקטסיטרא .סוקרַאמ
 ךיא רעה סָאד -- ןעטנעדוטס ןוא ןעטסיטרַא רָאנ .גונעג ּפִא ךייַא
 | | .ךייַא ןופ לָאמ ןעטשרע םעד

 טניימ עשז סָאװ !אחד-ַאח ?סעקטסיטרַא .רע פיי פ

 4 ןוהט ןעמ לָאז סָאװ .ל?עװלָאװ טשינ יקַאט טסָאק סע -- רהיא
 זַא .ןעהור לָאמַא ךיז טליוו סע .שטנעמ רעגנוי ַא ןעמ זיא ףורַאד

 עג ןעניז ןיא טָאה עמ .טיײּברַא רעד ןיא ןעמ זיא טכאנ יוװ גָאט
 רעטרעדנוה ףיוא !ןעטפעשעג ערעסָאװ ךָאנ ןוא !ןעטפעש
 !ןענָאילימ ףיוא !ןענָאילימ ףיוא ? ךיא נָאז סָאװ --- רעטנעזיוט

 -- ייז ךַאֹנ ;ןעלעבאזיא טימ קַאנרעטסָאּפ םַאדַאמ ,קַאנועטסָאּפ ןַאזעמוק סעֶנ

 טימ לעסינקאנק ,ןַאמלעגייב ,םיקניח ,לעגוקנייפ :טסענ
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 עמ .ףילדניירפ רהעז טסעג יד ףיואןעמענ סעקַאנרעטסָאּפ יד ,רעבייוו ערעײז

 -- םוקראמ .ענַאיּפ רעד ןצ ךיז טצעז עלעבַאזיא .שיט םורַא סיוא ךיז טצעז

 ,.{רהיא ןעבענ

 .ענעצס עטסכעז

 עניימ ,טציז ,טציז .ןטסעג יד םורא טצנַאט1 קַאנרע טס ַאּפ

 ,ןעוועג עמש-תאירק רבוע לעסיּב ַא טנייה טָאה רהיא ,טסענ עּבעיִל
 ס'טָאג טימ ךימ ּבָאה ךיא .סיוא טשינ טבַאמ סע .השקשינ רָאנ

 רדס םוצ ןעצעז ךימ לָאז ךיא ידכּב ,גָאטייּב ןעפָאלשעגסיױא ףליה
 רו מ א :טהעטש קוסּפ ןיא יוװ ,ןייז לָאז סע .,ּפָאק ןערָאלק ַא טימ

 - ,ךעל'מינהּכ עניילק יד וצ םינהּכ יד ןעגָאז ןעזָאל--םינהּכה ?א

 .ןןערעפייפ וצ} .הדגה רעד ייּב ןעלמירד טינ ןעלַאז רעדניק יד ןַא
 ,םינּפַא ,"ןענָאילימ , --- ךייַא ןופ טרָאװ ַא טּפַאחעג ךיא ּבָאה סיּפע

 ,שֹודיח סָאד זיא סָאװ רָאנ ? ןענָאילימ יד ייּב ןיוש טלַאה רהיא

 טינ ,סעטעּפָאל טימ רֶלֶאנ עזרעּב רעד ףיוא ךייא ייּב טרַאש עמ זַא

 ףיוא ןעקוקסיורא ףרַאד סָאװ ,האולה-לעב טארב שאנ יװ ױזַא

 סָאו .ןטסעג יד וצ1 ..ןענירד ןענעקַא סע סעומש ךיא .טנעצַארּפ

 ?ז"הנקי טהעטש רעייט יו ? סעיינ ךייַא ייּב סיּפע ךיז טרעה

 טניל ז"הנקי סָאד .טינ רָאנ ןיוש טנערפ .?לענוקנייפ

 .גונעג ןוא תחדק ַא רָאנ זיא'ס ! ןעצרַאה ןיא ןיוש רימ

 סע זא ,ךייא סע גיוט עשז סָאװ וצ .ק ַא נר ע ט ס ַאּפ

 ?להק ןופ ךייא טיונ עמ ?טינ ךייַא טניול

 ענידיא יד יו ױזַא ?ןעמ טוהט ןעד סָאװ .?לעגנוקנייפ
 םיאנוש עניימ ,.--- 73 סיּפע ךיז טנעידראפ סע, :ל?ענייּב יד טימ

 ןענָארטמורַא ךייַא גיוט עשז סָאװ וצ , -- ?! ןעּבעל ױזַא ןעלָאז

 ..."? ןעּבעל ךיא לעװ ןעד ןענַאװ ןופ, -- 2? ?ענייּב

 ייב ױזַא יװ ,טינ סייוו ךיא .ןסיסנאװ יד טהערד1 רע פייפ

 ךיא .ןענעמרַאפ ַא טכַאמענ ז"הנקי ףיוא ּבָאה ךיא ;ןיא ערעדנַא

 + ,ןהעטשראפ ןעמ ףרַאד עזרעּב יד : סנייא חנעט
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 וצ ןַאהרַאפ ָאד זיא סָאװ ,טינ העטשרַאפ ךיא .ס י ק נ י ח
 ,טנאלוקעּפס ַא ףליה ס'טָאג טימ ךיוא ךיא ןיִּב טֶא ? ןחעטשרַאפ
 לבש ןיימ ךָאנ .ןעטכענרעהע ןופ טינ ןוא ןעטכענ ןופ טינ ,ךיז טכַאד
 ,טהענ טרָאק יד ןמזילּכ .טרָאק ַא זיא עזרעּב יד זַא ,סיוא טמוק
 ךיז והט ןוא םענ שטָאח זיא --- ןהעג וצ ףיוא יז טרעה ;טונ זיא
 ! השעמ א ןָא

 5ע ח צנ מ?7 :טהעטש קוסּפ ןיא יו .ק אנו ע טס ַאַּפ
 .סָאד טהעטש -- טינ ןעוו ,סָאד טהעג -- סָאד טהעג ;ת'י תנ ח

 סָאװ ןופ !ןעסיקניח טימ נידרימקרעו .ןַאמ לע גיי בי

 .ןעטרָאק יד ףיוא ףױרַא רע טמוק ,ןעדער טינ טלָאז רהיא

 ,עסָארּפ --- ? ןהוה רעד ךיז ט'מולח סָאװ .קַאנרעט ס ְאַּפ

 עזרעּב יד .טכערעג רעּבָא זיא סיקניח .? ע ס ינ ק אנק
 ףךיא ןעוו זַא ,סאמנ ױזַא רימ זיא יז ,ל?עיּפשנעטרַאק ַא רָאנ זיא

 רעד ףיוא ייּפש ַא ךיא והט ,טפעשענ רעדנַא ןייַא סיּפע רימ ןיפענ

 | | ! לעסינקַאנק ךימ טפור ןוא -- עזרעּב

 ערייז רעלַאּפש רעד יו .ןועסיגקקַאקוצ) קאנרעטס ַאּפ
 סָאד רעה ךיא !ןעזָאלּב ןַאװיא זָאל : רפוש ן'טימ םולשה וילע

 טראפ טהעג ןוא ,זנעג יד טקערש רהיא .יירד רהָאי ַא ךייַא ןופ ןיוש

 ןענעק רימ גילדעוו :וליפא סָאד ןיא שודיח א .,עזרעּב רעד ףיוא
 טמוק יו טנייה .טלעג ןעּבעג ןופ דיא ןייק טינ רהיא טנעז ,ךייַא
 ןוא עזרעּב רעד ףיוא ןהענ ןעלעטשנייַא ךיז טלָאז רחיא זַא ,סָאד

 ? ןענעלרעד רַאפ ןעּבָאה טינ ארומ ןייק רָאנ

 ךיא ַא ?ןעּבָאה וצ ארומ ָאד זיא סָאװ .?עגוקנייפ
 -הממ ַא טימ רע טלעדנַאה ,עזרעּב רעד ףיוא סױרַא-טהעג רע זַא
 טעוו ,רע טגָאז ,ךשפנ-הממ , :געיצ ַא טפיוק דמלמ רעד יו ,ךשפנ
 .ךעלּברעק ןעּבעיז הטרעוו יקַאט ךָאד יז זיא ,ךלימ ןעּבעג געיצ יד

 טינ יז לָאז סָאװ רַאפ 4? ךלימ ןייק טינ יז טיִנ רעמָאט ? סָאװ יַא

 לעגוקנייפ ךייא טָאה גנידסנא ףיוא,  :טכַא2 םלוע רעד "?? ךלימ ןייק ןעּבעג
 ,ן"!לשמ ַא
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 רהיא סָאו ךייַא טנַאז .ןטיסנָאװ יד טחעד) רע פייפ

 ןעהעזעגסױרַא ּבָאה ךיא .ןהעטשרַאפ ןעמ ףרַאד עזרעב יד -- טליוו

 .סָאה א ןעמוק זומ ז"הנקי ףיוא זַא ,םישדח יירד טימ רעהירפ ךָאנ

 יב ?ץָאה ַא ?רהיא טנאז יזַאיװ .קאנרעטס ָאּפ
 *טפור-יווהַא ןָא םענעי טעקצעה עמ .עקצעה ַא סָאד טסייה זנוא

 | ...סָאד-ןעמ

 .ןןַאמ םוצ ןעטײװ רעד ןפנ ק ַא נר ע ט סָא ּפ ם ַא ד ַא מ

 עכלעזא ,ןערלעמ וצ טקעּפשער טימ ,סיּפע טסדער וד !ליאומַאס

 רהיא טלָאז סָאװ רַאפ ,סיּפֹע טסינעג .ןועמַאד יד וצנ ...רעטרעוו
 .סטכַאמעגנייט ,ןעצנַארַאמ ,סינ ןעהעטש טֶא ? ןעסינעג טינ סיּפע

 סָאװ ,ןענירד ןענעקא סע סעומש ךיא .ק אנר עט ס אפ

 ,םעד טימ זיא סָאװ ..ןעּביוהעג ךיז טָאה ז"הנקי :ןעגָאז ייז

 סָאװ ,הרוחס אזַא יקַאט ןיא'ס ?סוחי רעד ױזַא ,ךייַא טעּב ךיא

 ענושמ ןענעז ןעטנַאלענעּפש יד ,ױזַא טאלג יצ ,טינ יז טגירק עמ

 -ענ ןעמ טָאה ,רהיא טקנעדעג ,ןערהָאיַארַאפ תמחמפ 4 ןערָאװעג

 -עּפוהעי , ם'נופ סעיצקַא יד טימ לעיּפש ענעגייא סָאד טקנוּפ טכַאמ

 רעווינַאק ..טעקצעהעצ ךיז ןעּבָאה ןעטנַאלעגעּפש ."ןַאשזילעד רעצ

 -עד רעצעּפוהעי, רעד זַא ,טרעהרעד ןעּבָאה ךעלדיא רעֶלָאּפש ןוא

 ןעגיולפעג ןענעז ןוא סעלָאּפ יד טזָאלעצ ייז ןעּבָאה ,טנערּב "ןאשזיל

 ,טיירּב ױזַא ,גנַאל ױזַא --- ,רעסַאװ-הצמ ךָאנ יו ,סעיצקַא יד ךָאנ

 טּפַאחענ ךיוא ּבָאה ךיא .ןעקַאנדןואדזלַאה ןעכָארּבעג טָאה עמ זיּב

 ןיא סע .טהירּבענּפָא טלָאמעד ךיז ןעּבָאה עֶלַא ,ץימש א טלָאמעד

 וד בָא אוה חה םוי ב :טהעטש קוסּפ ןיא יװ ,ןעוועג

 ...ןעזיוה ןהֶא ןעבילבעג טלָאמעד זיא ןעמ --ויתונוּתש ע

 :יוזא טהענ עזרעּב רעד ןופ טפעשענ סָאד .?ענוקנייפ

 ,.,לשמ א ןעלהעצרעד ךייא ?עוו ךיא .ךיוא ןענעלרעד לָאמַא זומ עמ
 טייצ ןיוש .רעטעּפש ףיוא ּמִא טנעל ?שמ םעד .סיק ני ח

 :ןעטרָאק ןיא ןעלעיּפש ךיז טצעז םלוע רעדו ..לע'מילהת םוצ ןעמענ ךיז
 ןוא סיקניח ,רעפיפ ;ל?לעשיט ןייא יב -- ןַאמלעגייב ,לעגוקנייפ ,קאנרעטסַאּפ

 ,ןלעשיט ןערעדנַא ם"ייב -- ?עסינקַאנק
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 ןיִּב ךיא ,ךַא .ןןעמאד ידוצ) קַאנרע טסָאּפ םָא דָא סה

 ךיא זַא ,זעוורענ ױזַא ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער טימ ,טייצ עטצעל יד
 טָאה עּבעּבעק רעטקָאד רעד .ןעניפעג טינ טרָא ןייק רָאג רימ ןָאק
 רַאפ .סיּפע טסינעג .טיטעּפַא םוצ ןעליּפ עיינ ןעּבירשרַאפ רימ

 ,ןעצנַארַאמ ,סינ ןעחעטש טָא 4 ןעסינעג טינ סיּפע רהיא טלָאז סָאװ
 ...סטכַאמעננייַא

 רעטקַאד רעד .ןועמאד עגירעביא ידוצ) סיקניח םַאדַאמ

 םַאדַאמ רעד וצו {ּבוטש רהיא ןופ סױרַא טשינ ,םינּפַא ,טערט עּבעּבעק
 רעטקַאד רעד סאו ,ןעליּפ ענעגייא יד ןייז רהעק סע .ןקַאנרעטסַאּפ

 0 .ןערהָאיַארַאפ ןעּבירשראפ רימ טָאה עּבעּבעק

 טָאה עבעּבעק רָאטקָאד רעד .קַאנרעטסָאּפ םַאדַאמס
 וצ טקעּפשער טימ ,ףיוא-העטש ךיא דלַאּביװ זַא ,טנָאזעגנָא רימ
 ןעקנירטרַאפ ,ליּפ ַא ןעגנילשנייַא דלַאּב ךיא לָאז ,טעּב ןופ ,ןעדלעמ

 טשרע ןוא העש עּבלַאה ַא ןעטרַאװּפָא ,רעסַאװ זָאלנ עּבלַאה ַא טימ
 רהיא טלָאז סָאװ רַאפ ,סיּפע טסינעג .,קיטשהירפ ןעסע םעדכָאנ

 ..םטבַאמעגנייַא ,ןעצנַארַאמ ,סינ ןעהעטש טָא ?ןעסינעג טשינ

 ,טכַאד רימ .ןועמַאד עגירעביא ידוצ סיקניח םַאדַאמ

 ןיא ןעגָאטכַארַאפ סָאװ ,ןעצנַארַאמ יד טימ סינ ענענייא יד זיא'ס
 עמ זַא .ןקאנועטסַאּפ םַאדַאמ רעד וצ} ..ֹוצ ךעז טקוק .טייצ רעד

 ,ךיוא לָאמַא ּבָאה ךע .טעיד ןעטלַאה רעּבָא ןעמ זומ ,ןעליּפ טננילש

 ךעמ ןעמ טָאה ,ןעוורענ יד טימ ןוהט וצ טָאהעג ,טכָאדעג טנייה טינ

 רַאפ ןעגנָאנעגסױא טינ רעיש ןיּב ךע זַא ,טעיד ַאזַא ףיוא ןעטלָאהעג

 | : .רעגנוה

 טסייה סָאװ ,סייו ךיא .ק א נר ע טס ָאפ םַאד ַאמ

 וצ טקעּפשער טימ ,ךיוא ךימ טלַאה עּבעּבעק רעטקָאד רעד .,טעיד

 סע .שטנעמ סיוא רעּבָא ןיוש ןיּב ךיא .טעיד רעד ףיוא ,ןעדלעמ

 טימ ,ןעטסולגרַאפ םיצולּפ רימ ךיז לָאז טכַאנייּב לָאמטּפָא טפערט

 . וצרעד ןוא -- ןײרַא ליומ-ןיא ןעמענ סיּפע ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער

 סיּפע ךיא זומ ףָאלש ן'רַאפ זַא ,רעטקַארַאכ ַא ריס ייּב ךָאנ זיא
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 טשינ סיּפע רהיא טלָאז סָאװ רַאֿפ .סיּפע טסינעג .,ןעּפַאחרעּביא

 ..סטכַאמעגנייַא ,ןעצנַארַאמ ,סינ ןעחעטש טָא ?ןעסינעג

 .ןלעסינקַאגק םַאדַאמ רעד וצצ ןַאמלעגייּב םַאדַאמ
 םאדַאמ רעד וצ1 ..,ןעקַאנק רענהייצ יד יוו ,ןעקַאּב יד ךָאנ טהעז עמ

 החּפשמ רעזנוא .טעיד ןעטלַאה רַאג ןערַאּפשרַאפ רימ .ןקאנרעטסָאּפ
 טעמּכ טסע החּפשמ רעזנוא .סרעסע עניצניוו רהעז עֶלַא ןענעז
 ,טינרָאג

 יז .ןיוש .ןןעמַאד ענירעביא ידוצ) סיקניח ם ַאדַאמ

 יז זַא ,ּבעיל סיּפע טָאה רהיא !החּפשמ רהיא טימ ָאד ןיוש זיא

 ...3 החּפשמ רהיא ןופ ךעז טדערעצ

 .{סיקניח םַאדַאמ רעד וצ ק ַא נר ע ט סָא 9 ם ַא ד ַא מ

 רימ טגעמ רהיא .טעיד ןעטְלַאה :טנָאז רהיא סָאװ ,םעד ןענעקַא

 יד ןעד רהיא טָאה ,ןיּב ךיא יו ,ןירעסע עגיצניוו ַאזַא זַא ,ןעּביולג
 טימ ,רימ ךיז טָאה שיילפ סָאד ? טלעוו רעצנַאנ רעד ףיוא עטייווצ

 םעד ףיוא ןיוש ןָאק ךיא זַא ,ןעסענענוצ ױזַא ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער
 וצ טקעּפשער טימ ,לָאמ ַא ןעטייּברעּביא ךיז טסולג סע ,ןעקוק טינ
  .סָאװ ךיא סייוו יצ ,עצנילמ ַא ,ץכעגייט ַא ,?עּפערק ַא ףיוא ,ןעדלעמ
 ',טעיד רעד וצ ןעטדַאש ןאק סָאװ : עּבעּבעק רעטקָאד םעד גערפ ךיא

 ,רָאּפ ַא סעצנילמ ,זעק טימ ךעלּפערק יירדזייווצ ַא ףיוא טסע ןעמ זַא
 ןיא ,אלימ 3 טשרָאּב ןעגיכלימ א יצ ,עכילטע ךעלדיינק-תורצ יצ
 ; שרעדנַא סיּפע זיא ,ןערעסַאװ יד טקנירט עמ תעשּב ,דנַאלסיױא
 טלָאז סָאװ רַאפ .סיּפע טסינעג ! םייחה רעד ןיא ךיז ייּב ,ָאד רעבָא
 -נייַא ,ןעצנַארַאמ ,סינ ןעהעטש טא ?ןעסינעג טשינ סיּפע רהיא

 ,..םטבאמענ

 טלעפעג יו .ןועמַאד עגירעביא ידוצו סיקניח םַאדַאמ
 רהיא  .ןקַאנרעטסָאּפ םַאדַאמ רעד וצו ?ךעלּפערק טימ טעיד רהיא רייֵא

 ױזַא טציא זיא רעטעוװ סָאד .ןעלהיקראפ ןופ ןעטיה ךעז טפרָאד

 ענירעביא יד וצו ..גידרעמוז ןָאהטעגנָא טהענ רהיא ןוא ,טכעלש
 יד טימ ?עטפָאק ענעדייז עגיטכיל סָאד רהיא טסָאּפ סע .ןןעמַאד

 . ףָאג יז טמוק סיּפע !תורצ עניימ יוװ ,לעּברָא ענעטינשעגסיוא
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 .(קַאנרעטסָאּפ םַאדַאמ רעד ֹוצַו ..ֹוצ ךעז טקוק טָא ...{ עטַאּברַאה סיוא

 ךיַא טדילק סע ?לעטפָאק סָאד טהענענפיוא ךייֵַא טָאה רעוו
 ןיא זנוא ייּב ,ןעּבעלכ ,ןעקוק וצ היחמ זיא'ס ןַא ,םינּפ םוצ ױזַא

 ..טריטלָאקעד רָאנ ןעמ טהעג ץענעמַָאק
 רעװ ,טינ טסייװ רחיא .קַאנרע טס ַאּפ םַאדַאמ

 טינ רימ ןָאק רענייק .ַארַאלק גידנעטש טהענ ריס ?טהענ רימ
 ױזַא ןיוש זיא יז .ַארַאלק יו ,רעטקַארַאכ ןיימ וצ ןעפערטוצ ױזַא
 -דַאפ יז זַא ,רוגיפ ןיימ ןיא ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער טימ ,טינעג
 רָאנ .רעטסניפ רעד ןיא טפערט יז .סָאמ א ןעמענ רימ טרָאּפש
 ,ןערלעמ וצ טקעּפשער טימ ,זיא יז ? ןורסח רהיא זיא ןעד סָאװ

 ןעּפַאחּפָאדַא יז ןָאק עירעטַאמ ןישרַא ףלעווצ ןופ .עט'בנג עסיורנ ַא

 טסינעג ...טנערּברַאפ רחיא ייּב טרעוו טנעה יד רעטנוא .ןהעציירד
 ןעהעטש טא ?ןעסינעג טינ סיּפע רהיא טלָאז סָאװ רַאפ .סיּפע
 | ...סטכַאמעגנייַא ,ןעצנַארַאמ ,סינ

 עמ סָאוו .ןזעמַאד ענירעביא יד וצ) סיקניהח םַאדַאמ

 .ןקַאנרעטסַאּפ םַאדַאמ רעד וצו ..!ןענ'הבנג'נַא רהיא ייּב ןיוש ךדעז ןַאק

 םַאדַאמ רעד ייּב ןעהענ טינ רעסעּב ךעז רהיא טלָאז סָאוװ רַאפ
 -נוא רעד ייּב ךיז ןעהענ ןעמָאד רעצעּפוהעי עֶלַא ?קָאלשרעטנוא
 | .ןירעצענעמָאק ַא ערעזנוא יקַאט זיא יז .קָאלשרעט

 -סיוא ןיא רָאנ רימ הענךיא .לעגוקנייפ םַאדַאמ
 ,דנַאלסױא ןיא טינ ,עיה שוּבלמ א ןעהענפיוא ןעמ לָאז רימ ,דנַאֿפ
 .ןליפא ןוהטנָא טנָאקעג טשינ סָאד ךיא טלָאוװ

 ךיז ןעהענ החּפשמ רעוא .ןאמלענייב ם ַאדַאמ

 -טהענ יז זַא .רָאנ ,רעייט יקַאט טמענ יז .,ענילָארַאק רעד ייּב עלַא
 ןייק טינ טסייו החּפשמ רעזנוא !סָאד טגניז ,שובלמ ַא ףיוא
 . .ענילָארַאק רעד ץוח ,ץעּפוהעי ןיא עקטסידָאמ רעדנַא

 רחיא .ןסיקניח םָאדַאמ רעדוצ) לעסינקַאנק םַאדַאמ

 טגָאז סָאװ ..,ןערָאװעג טניואוועג טינ שרעדנַא יקַאט זיא החּפשמ

 | וי | ' ? תולנ ַאזַא ףיוא רהיא
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 -רַאֿפ .ןלעסינקנַאנק םאדַאמ רעד וצ) סי ק גי ח ם ַא ד ַא מס

 -לענייּב ןופ טמָאטש עמ וא ,שרעדנָא ןעמ ןָאק יו ,ךעז טהעטש

 ןופ ןעדער ךייַא ניוט סָאװ .ןןעמַאד עגירעביא יד וצו ...? רעגערט

 ןעלהעצרעד רעסעּב ךייַא לע ךע ,וצ ךעז טרעה ? סעקטסידָאמ
 רימ ,לערעטכעט רהיא טימ סעמיצרעיימ םַאדַאמ רעד ןופ סעיינ ַא

 ...בוט"לזמ א ןעּבָאה ןעכיג ןיא ןעלעוו רימ זַא ,טכָאד

 ?לָאמסנק ַא .ןעמ טד עלַא

 ..לֶאַמ- סנק ַא ןוֿפ רענרע ךָאנ .סיקניהח םַאדַאמ

 ?הנתח ַא .ןע מאד על ַא

 ..הנותח א ןופ רענרע ךָאנ .סיקנ'יח םַאד ַאמ

 סָאה {יוא .ןטרעדנואװרַאפ רעביא ךיז עקקנ ןעמַאד עלַא
 טאה עשז סָאו .ןטנעה יד טימ קסעלּפ 81 ? תמא ןייַא יקַאט ?טסייה
 ,ןונ'המשנ ,זנא עשז טלהעצרעד ?רעהַא זיִּב ןעניוושעג רחיא

 יטנעה יד רהיא טשטעװק עמ .םורָא יז טּפאה עמ}1 !וינעּבויל ,וינעצרַאה
 | .{ןעלהעצרעד יז טעב עמ

 רָאנ ,ךייַא ךע לע ןעלהעצרעד .סיקניח םַאדַאמ
 טשינ רָאט לעגיופ ןייק ,ןעּביילּב סָאד לָאז זנוא ןעשיווצ זַא ,יאנּתּב
 ןופ ןעמוקעג ןענעז רימ תעשּב ,רעמוז טקנעדעג רהיא ! ןעסיוו
 ןעמוקעגניהַא סָאד זיא ואוו ,טגערפענ ךייַא ךע ּבָאה ,דנַאלסױא םעד
 טשינ טָאה רענייק ?רעטכָאט רעד טימ סעמיצרעיימ םַאדַאמ יד
 ; ןילרעּב ןיא --- רעד ;{ ןעיוו ןיא --- טגָאזעג טָאה רעד : טסואוועג
 -ענ ץלַא ךעמ בָאה ךע .זירַאּפ ןיא --- ןעגנורדעג ןעּבָאה ערעדנַא
 ְ? טָארוקַא רהָאװעג סָאד ןעמ טרעוו ױזַא יו ,ּפָאק םעד ןעכָארּב
 יד ןיא רהיא טימ טנענענַאּב לָאמ רַאּפ ַא וליפא ךעמ ּבָאה ךע
 םעד רעהירפ רהיא ןעּבענּפָא ןוא רהיא וצ ןהעגוצ רָאנ ,ןעטיילק
 -רַאפ ױזַא טָאה ענעי .רהיא רַאפ דובּכ לעיפוצ -- ןעגרַאמ-טוג
 ךע .,ךיילג טינ רהיא וצ ןיא רענייק ,טניימ יז זַא ,זָאנ יד ןעסיר
 ...ץענעמָאק ןיא זנוא ייּב םִא ןייא ןעוועג זיא יז זַא ,ךָאנ קנעדעג
 ! ןעּבעל ױזַא לָאז ךע
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 ?רהעמ רהיא טפרַאד סָאװ .לענוקנייפ םַאדַאמ
 ,זָאנ א ןענעק זָאנ ַא סָאג רעד ףיוא רהיא טימ ךיז ןעגענַאּב ךיא זַא
 ,טינ טהעז יז יוװ ךיז טכַאמ ןוא טייז ַא ןָא ּפָאק םעד יז טהערדרַאפ
 | ? ןעטַאט רחיא ףיוא רהיא טגָאז סָאוװ

 ןֶא טינ רָאנ טהעטש רימ .ןַא מל עגייּב םַָאדַא מ

 לעסיּב ַא ךיז ןעניפעג החּפשמ רעזנוא ןיא ,רהיא טימ ךיז ןעסירג וצ

 עמ זַא ,טנייפ ןעּבָאה החּפשמ רעזנוא .,רהיא ןופ ןעמַאד ערענעש
 יי ...ךיז ןופ טזָאלּב

 ןיא יז .ןסיקניח םַאדַאמ רעדוצנ לע סינקַאנק םַאדַאמ
 יי ! החּפשמ רהיא טימ ָאד רעדעיװ ןיוש

 לעװ ךע ?רהיא טניימ יו ,ונ-ונ .סיקניח םַאדַאמ
 ןעוועג בשיימ ךעמ ּבָאה ךע ? ױזַא טָאלנ ןעזָאלכרוד סיּפע סָאד
 +רהיא נָאז ןוא רעטכָאט רערעטלע ןיימ טימ רעּביא דער ןוא
 ַא ןָאמ ַא טסָאה וד יוװ ױזַא ? עניימ רעטכָאט ,סָאװ וד טסייוו,
 ,עּבעּבעק רעטקָאד ן'טימ טנעקַאּב זיא רענייד ןָאמ רעד ןוא ,רעטקָאד

 רעטקָאד ַא -- ,רעשימייה ַא טרָאד זיא עבעּבעק רעטקָאד רעד ןוא
 ,סָאד ,ןעדעררעדנַאנַאפ םהיא טימ ךעז רע זָאל ,רעטקָאד ַא טימ

 ? טהעטשרַאפ רהיא --- רעטרעוו ןעּפָאטסיױא ,סענעי

 ?טנָאזענ רע טָאה עשז סָאװו ?ונ,נ .ןעמאד עלא

 טּפַאה .ןזאנ רעד ףיוא רענניפ ַא טנעו סיקניח םאדאמ

 ןיימ ךרוד לעוו ךע ,עטָאלּב זיא'ס זַא ,ןעהעזענ ּבָאה ךע ! טינ עשז

 ךע םָאְל ;ןעוועג בשיימ ךעמ ךע ּבָאה --- ,ןעכַאמ טשינרָאנ םעדייא

 ךע ּבָאה דערסיוא ןייֵא ,רהיא וצ ןייֵלַא ןהענכרוד טשרָאּפ ךעמ

 רענעלָאפעג ַא ףיוא ךעלּברעק עכילטע ךָאמ ךע : ןערעייט ַא טָאהעג
 תידיגנ ַא טרָאפ --- סעמיצרעיימ םַאדַאמ יד רימ טעוװ יו ; החּפשמ
 סגעוונייא ןיא ןוא ,הבדנ ענעש ןייק ןעּבעג טינ --- תסחוימ ַא ןוא
 שטָאח רימ טימ ןעציז ןוא ,ךיוא טסָאנ ַא רַאפ ןעמענפיוא ךעמ יקַאט
 העש עּבלָאה ַא ןעציז יו טינ רהעמ ףרָאד ךע ?העש עבלָאה ַא

 ,ןעגָאז סיורא טינ רימ יז טקיש ?טָאנ טוהט סָאװ ...ןעקוק ןוא

 ! עט'נלדג ַאזַא ! ךַאז עגירעדינ ַאזַא ? םייה רעד ןיא ָאטינ זיא יז זַא
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 -עג טינ וליפא ךע טלָאװ ץענעמָאק ןיא זנוא ייַּב ! ךתקדצו ַאזַא
 -ָאק ןיא זנוא ייּב !ןעּבעל ױזַא לָאז ךע ,רהיא ףיוא ןעקוק טלָאװ
 ...ץענעמ

 ןעלעהעצרעד טנַאזענוצ זנוא טָאה רחא .ןע מ ַאד עלַא
 -- רעטכָאט רהיא טימ סעמיצרעיימ םַאדַאמ רעד ןופ השעמ ַא
 ...ץענעמאק ןייק ןערהָאפרַאפ רחיא טנעז ףוס םוצ

 וצ םוק ךע !טינ עשז טּפָאח .סיקני ח םַאד ַאמ

 עמ -- ,ןערגימ א ,גיטהעװּפָאק א טימ ,עטכָאקעצ א םייהַא ןהעג
 עמ -- ךע רעה ?ייוורעד ! ןערעוו טנערהָאוװַאּב ןוא טיהַאּב לָאז

 ,רהָאי טוג ,ןעגרָאמ טוג !קָאלשרעטנוא יד ?/זיא רעוו .טננילק
 -נָא רעדעיוו ןיוש ךייא ךעז טָאה ןערנימ רעד ? ךייא זיא סָאװ,
 ץנַאג ןיימ טלהעצרעדסיוא רהיא ּבָאה ךע ,טוג ןוא ץרעק "7? ןעפורעג
 ןַא ,טרָאװ גילייה רעייַא ,יז טגָאז ,רימ טיג רהיא , ,ץרָאה רעטיּב

 "? ןעלהעצרעד ךייַא לע ךע סָאװ ,ןעסיוו טינ לָאז לעניופ ןייק

 ,רעדניק עניימ טימ ןוא ןָאמ ןיימ טימ ,ןערָאװשַאּב ךעמ טָאה יז
 .השנעמ עצנָאנ ַא טלהעצרעד רימ טָאה ןוא

 ?ונ ?ונ .ןרעטרע יד ףיוא רעטנוא ןעגנירפש}) ןעסַאד עלַא

 ? השעמ יד ןערעה ןיוש רימָאל
 ,פייורעד סיּפע טסינעע .קַאנרע טסָאּפ םַאדַאמ

 ,ןעצנַארַאמ ,סינ ןעהעטש טא ,ןעסָאנעג טינרָאג ךָאנ טָאה רהיא
 | ...םטכַאמעננייַא

 זיא השנעמ יד !סיוא עשז טרעה .סיקניח בהםַאדַאמ
 דנַאלסױא ןייק ןערהָאפקעװַא רעזנוא רַאפ ייווצ םישדח ַא .ױזַא
 רעד טהענעגפיוא קָאלשרעטנוא יד טָאה ,ןיירַא רעדעּב יד ןיא
 .עדנַאטַאר ַא רעטכָאט רעד ןוא ,עדנָאטָאר ַא סעמיצרעיימ םַאדַאמ
 ןוא יז טהעג ,סעדנָאטָאר יד ןערָאװעג ןעלעפעג םינ רהיא זיא
 ןעכָאמ ךעז טסייה ןוא טלעג ּבלָאה רַאפ סעדנָאטַאר עדייּב טפיוקרַאפ
 :ץענעמַאק ןיא זנוא ייּב טנָארט עמ יו ױזַא ,ךעלטעקָאשז עצרעק
 ןעטנוא ןופ ,{דיז טהערד ןוא טנעה יד טימ טזיײװ יזַו טּפָאהענמורַא ָאד

 ַא רענלָאק א ,טפוּבעגנָא לעּברָא יד ,גיכעלייק טנערָאפ ןופ ,טקָאהעג



 םכולע-םולש 56

 ענעסָאקָאק ,עטנעלעגּפָא ,עסיוהג ןעצָאל ,ךעלדנערעטש טימ רעכיוה
 2 ,..םענק

 ?ונ ?ונ .ןרעטרע יד ףיוא ןיֵא םיוק ןעציזז { ע מאד ע? א

 | | ...רוציקב

 ---טוג ןוא ץרעק !טינ עשז טּפָאח .סיקניח םַאדַאֿס
 יד טכָארּבעגּפָא ,ךעלטעקָאשז יד טהענעגפיוא טָאה קָאלשרעטנוא יד

 רעד רעהירפ ,ךעלטעקָאשז יד ןעטסעמנָא טמענ יז ,ךעלטעקָאשז

 -בָאט רעד ןעטסעמנָא טמענ יז !טוג --- סעמיצרעיימ םַאדַאמ
 ...2 טחעטשרַאֿפ רהיא !קילגמוא ןייֵא ,קָאלש ַא ,חרצ ַא --- רעט
 ןיא דוס ַא ןייֵא רהיא טמיור ןוא קאנרעטסַאּפ םַאדַאמ רעד וצ וצ ךיז טניוב יז)

 .זרעהיוא

 .{טנעה יד טימ קסעלּפ או ק ַא נר ע ט סָא פ םַא ד ַא מ
 וצ טקעּפשער טימ ,ףרַאדַאּב עמ !סיוא טשינ סָאד טלַאה ךיא ,יוא

 טמיור ןוא ?לעגוקנייפ םַאדַאמ רעד וצ וצ ךיז טניוב יז !ןע'שלח ,ןעדלעמ
 .ןרעהיוא ןיא דוס ַא ןייֵא רהיא

 ,לעקנעב ן'פיוא רעטנוא טגנירּפש) לעגוקנייפ םַאדַאמ
 ךַאד זיא סע !ןוהטנַא השעמ ַא ריז ?עוו ךיא ,יוא .ןטנעה יד טכערב
 ןעמעש טינ רָאנ ךימ לָאז ךיא ןעו !טכער ױזַא !טכער ױזַא
 רהיא טמיור ןוא ןַאמלענייב םַאדַאמ יד םורַא טפַאה יז) ..!ןעצנַאט ךיא העג

 .{רעהיוא ןיא דוס ַא ןזייַא

 לעסינקַאנק םַאדַאמ יד טשטאפו }ַא מל ענייּב םַָאד ַאמ

 ?רהיא טגייווש סָאװ ?טינ רהיא טרעה סָאװ רַאפ .(סעצײלּפ יד ןיא

 טינ סעכלעזַא ךיז טעוװ החּפשמ רעזנוא ןוא ? רהיא טנייווש סָאװ
 יי .++1 ַאח ד ַאה - ַאח ,ןעפערט

 -עמוא .{סיקניח םַאדַאמ רעד וצ1 ? ע סי נ קַאנק םַאדַאמ

 רהיא ,רעֶּבֶא עשז טגָאז ...! החּפשמ רהיא טיס ָאד יז זיא םוט

 -רעטנוא יד ? ןומזּפ ַא סָאד זיא רעמָאט ? סיוועג רַאפ סָאד טסייוו

 ַא ; ןעטכַארטסױא לָאמ א בעיל טָאה ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,קַאלש

 .ןעגיולפעג טינ ,ןעגיוטשעג טינ סָאװ ,ךאז



 ןוא ןעצרַאה ן'פיוא טנעה עדײב טג21 סיקניה ם ַאדַאמ

 ױזַא לָאז דע ,ןעפלעה יױזַא רימ לַאז טָאג .ןףױרַא ןעגיוא יד טצנַאלגרַאמ

 טזיילעגסיוא עלָא ױזַא ןעלָאז רימ ,רעדניק עניימ ןיא תחנ ןעּבָאה

 ?ייוו סטכעלש ןייק ןופ ןעסיוו טשינ ױזַא לָאז ךע ,תורצ ןופ ןערעוו

 "ניא ךייַא םימ סטוג סָאדלַא ןערעה ױזַא לָאז ךע ,ןעבעל עוו ךע

 ױזַא לָאז ךע ,ןערעוו טכערעגפיוא עֶלֶא ךיג ױזַא ןעלָאז רימ ,םענייא

 האופר ַא ןייז ױזַא רימ לָאז סע ,ּבעיל זיא רימ ןעמעוו טימ ןעדער

 ,ןערגימ ןיימ ןופ ןעסעגרַאפ ךיג ױזַא לָאז ךע ,גיטהעווּפָאק ןיימ וצ

 ...ּבֹוטש ןיא ןעסעמיצרעיימ ייּב בוט-?זמ ַא ןעּבָאה ןעלעוו רימ ךיג יו

 סאו .ןערעדנַא סָאד סנייא ןעּפײנק געלעו }עס אד על? ַא

 הטרעו ךָאד זיא סע ?ףיורעד רהיא טנָאז סָאוװ ? רהיא טגָאז
 ..!המקנ אזַא !הלּפמ ַאזַא !הטרעוװ סָאד זיא דלָאנ !דלָאג

 ועמַאד יד ןעטעּב ףרַאד עמ .ןועטײװ רעד ופנ ר ע פ יי ה

 ַא טינ טרעה עמ .רעליטש לעסיּב ַא ןעדער ןייז ?חומ ןעלָאז ייז

 .טרָאוװ

 רעזנוא טינ ןעמ טרעה יירשעג רעיײז רעּבא .?לעגוקנייפ

 .רעדליּפעג

 ןּתע ד ם יש נ !רעליטש ןייז זָאל .קאנרעטסָאּפ

 ...זנעג ןענעז רעּבייװ -- ת ו ? ק

 ַא רָאנ ,השעמ ענעש ַא .קַאנר עט סָא פ םַאד ַאמ
 םורַא ךיז טקוק יז} ..ָאטיג ַאד זיא עלעבַאזיא סָאװ ,קילנ ַא !עצרוק

 ועכַאמ דנַאלסיוא ןייק ןערהַאפעג זיא עמַאמ יד .ןועטייז עלא ףיוא
 טסינעג סָאװ רַאפ .,.,האופר יד טָאהענ טָאה רעטכָאט יד ןוא ,רוק יד
 ..סטכַאמעגנייא ,ןעצנַארַאמ ,סינ ןעהעטש טא ?טינ סיּפע רהיא

 יצ .טלעטשעג שייבמ רָאנ טכַאנ עגיטנייה סיּפע ךימ טָאה רהיא

 ? עקלעקוטס א ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער טימ ,ךייַא ךיז טליוו רשפא

 "טס א .ןשטנעמ ןייא יװ ףיוא דיז ןעבוהו } ע מס ַא ד ע? ַצ

 טפַאחרַאפ עמ ,תויהש ןייק טינ טכַאמ עמו ?טינ סָאװ רַאפ ,ךֶא ? עקלעק

 .ליטש ןיא הליחתכל .ןעטרַאק טיג עמ ןוא דעלעטייב יד סױרַא טמענ עט ,רעטרע
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 "ןסַאּפ; :ןעליבסנַאמ יד ןופ תולוק עגיצנייא ענעדיישרַאפ רָאנ ךיז ןערעה סע
 .."!יירד הַא; "!ייװצ ןהָאו "!םעלש רעסיורג ַא "!םעלש רענַילק ַא,
 בָאה ךיאה "? ףיילש ס'נעמעוג "? בוט'םוי ןיא סָאװ, :ןעמַאד יד ןופ ןוא

 "ֵל טנַאהרַאפ ס'נעמעװ, "! הכלמ רעטייווצ רעד טימ זימער ןיב ךיא, "1 ייוועל ַא

 ,טינ רָאנ טסעגרַאפ !ןעדליג ַא ךיַא ןופ רימ טמוק סע,, "1! ריזַאק ךלמ זיוט,,
 רע'מינּפ יד .רעכעה ץלַא תולוק יד ןערעװ רעטייוו סָאװ רָאנ ..."! ןעדלינ ַא

 ןעליבסנַאמ יד .ןעגעירקרעטנוא ןַא ךיז טביוה עמ .ןענערב ןעגיוא יד ,ןעמַאלפ
 רהעמ לעיּפש סָאד ןעהעטשרַאפ יז זַא ,ןערעדנַא םעד רענייא סיוא דיז ןעפרַאװ

 .גיטעמוא טינ ךיֹוא זיא ןעמַאד יד יב .ףיז טציה רעפייפ .ןעטדיוט ַא ןופ

 ןעמ רָאט ןעטרַאק ייב זַא ,ךעלטרעווכעטש רערעדנַא רעד ענייא ךיז טנַאז עמ

 "רעליטש טלעיּפש ןוא ענַאיּפעטרַאפ רעד ייב טציז עלעבַאזיא .זעוורענ ןייז טינ

 .רעהיוא ן'פיוא רהיא טעשטּפעש ןוא רהיא רעטניה טציז סוקרַאמ .טייה

 .{טכַאל עלעבַאויא

 רַאנ טכַארטַאּב .ן{םלוע םוצ ּפָאק םעד סיוא טחערד) סו ק ר ַא סם |

 ןיא סע .טיײּברַא רעד ןיא טפעיטרַאפ סָאד זיא ןעמ יו ,טשרָאקַא
 טינ ןעהעז ייז .ןעטרָאק יד ןופ דניצַא ןעסיירוצּפָא טשינ ןיוש ייז
 נָארט ןוא םענ שטָאח .ייז םורַא ךיז טוהט סע סָאװ טינ ןערעה ןוא
 ייז !ןענערּב ייז יו ,רָאנ טהעז ?ןעמַאד יד ןוא ..,סױרַא ייז
 -סיוא ערעדנַא סָאד סנייא ,ןעמעש טינ ךיז ןעלָאז ייז ,טיירג ןענעז
 -רעגידעּבעל ןעגנילשנייַא ,רעזענ יד ןעסייּבּפָא ,ןעניוא יד ןעסייר

 עכילקילג .ןועצרַאה ן'פיוא טנעה יד ףיונוצ טגעל ,ףיוא-טהעטש רעֶנ ..טייה
 רעצנַאג רעד ןופ ןָאהטעגסיױא ייז ןענעז טונימ רעד ןיא ! ןעשטנעמ

 ערערעייט םוש ןייק ָאטשינ ייז רַאפ ןיא טונימ רעד ןיא .טלעוו
 רַאפ ּבייוו סָאד הרּפּכ ַא .טלעוו רעד ףיוא ךַאז ערעגנילייה רעדָא
 הרּפּכ ַא ,"ריזָאק זיוט , ַא רַאפ ןַאמ רעד הרּפּכ א ,"םעלש ןעסיורג, ַא
 ! תושפנ עכילקילגמוא .,.,לעטרעק ַא רַאפ גנידסלַא הרּפּכ א ,רעדניק

 ןעו ?טלעוו ַא רַאפ סָאװ  ?ןייז ייז ייּב ןָאק ןעּבעל ַא רַאפ סָאװ
 ַא זַא ,רעדניק יד טימ רעטָאט רעד ,ּבייוו ן'טימ ןַאמ רעד טדער
 -ךָאק יד ייּב טכַאנייּב ןוא ,עזרעּב רעד ףיוא ןעמ זיא גָאט ןעצנַאג

 ןערעה סָאװ ? רעטָאפ רעייז טימ רעדניק יד ךיז ןעהעז ןעוו ? ןעט/

 ןאוו ...? םהיא ןופ ייֵז ןעטכַארט סָאװ ןוא ייז ןעסייוו סָאװ ,ייז
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 רעזנוא ,עטסערנ רעזנוא ,המוא רעזנוא ןופ ץנַאלג רעד ,רע זיא

 ןעריצלָאטש ריס עכלעוו טימ ,הלעמ עניצנייא רשפא ןוא עטסנעש

 ...1 ןעּבעלנעילימַאפ עשידיא סָאד -- רעקלעפ ערעדנַא ןעגעק

 !סוקרַאמ ,ךא .ןטדער סוקרַאמ יװ זיא דיזטרעהו עלעבַאזיא

 ,ליומ ןייז ןופ ךיז ןעטיש לערעּפ !טדער רע תעשּכ זיא רע ןעש יו

 רעסיז !סוקרַאמ רעּבעיל .רעייפ ןעמַאלפ -- ןעגיוא יד ןוא

 רע תעשּב ןעבענעגקעװַא םהיא ךיא טלָאװ המשנ יד ! סוקרַאמ

 טסייר ץראה סָאד .ןטפול רעד ןיא שוק ַא םהיא טקיש יז} !ךיז טדערעצ

 ןעדייל ךאּבענ טעוװ רע ױזַא יו ,ךיז ןַאמרעד ךיא זַא ,רעּבָא רימ

 ,ןערעהרעד טעוו רע זַא ,ןענָארטרעּביא טעוװ רע תורצ רַאפ סָאװ ןוא

 לָאז סָאװ ,ךַא ...ןערעדנַא ןייַא רַאפ ןערָאװעג הֶלֹּכ ַא ןיּב ךיא זַא

 עכייר ייּב ןעריוּבעג ,לזמ רעטסניפ ןיימ וצ ,ןיּב ךיא זַא ,ןוהט ךיא

 ַא ייּב ןיֵא העטש ךיא זַא ,ןעפלעה ךיא ןָאק סָאװ 4? ןערעטלע

 רעכעה טהעטש עבעיל זַא ,ןהעטשרַאפ טשינ ?יוװ סָאװ ,טָאּפסעד

 ס'נעטַאט םעד ןענעק ןעּבָאה הנותח ?ןעפילטנַא ... טלעג ןופ

 ,תילכּת רעד ןעדייּב זנוא ןופ טלָאמעד ןייז טעוו סָאװ ? ןעליוו

 ךילקילג יו ! סוקרַאמ רעמערָא ..,3 דנעלע ןוא םערָא ױזַא זיא רע זַא

 ,דנַאטש ס'רעפייפ ןיא זיא רע ןעוו ,ןעוועג עדייּב רימ ןעטלָאװ

 ןעגידנע טעװ רע זיּב טרַאװעג טלָאװ ךיא ! םחיא ןופ ּבלַאה שטָאח
 -ניא ןערהָאפעג ...טַאהעג הנותח םעדכַאנ ...ןיצידעמ רָאטקָאד

 רעטכָאט סע'סיקניח יוװ ױזַא ,ןעיוו ןייק רעדָא ,ןילרעּב ןייק םענייא

 ןיא הריד ענעש ַא טלעּבעמעגנסיױוא ,ןעמוקענ ...ןַאמ רחיא טימ

 ןעניטראסיורג ַא םהיא ...רעטכָאט סע'סיקניח יוװ ױזַא ,ץעּפוהעי

 רעזנוא ךיז ןעבָאה רימ ...רַאודוּב ןעלופטכַארּפ ַא רימ ,טעניּבַאק

 ךָאו עֶלַא ..ךעלדער ענעקיטסַאלעמונ טימס שזַאּפיקע םענענייא

 ןיא םענייאניא רעדָא ,טסַאנ-וצ רעדָא טכַאנ עלַא ...ןעסקיפרושז

 טזַא ,ראונעב-עשזַאל רענעי ןיא סָאד טציז רעוו, ...רעטַאעהט

 ןייז טימ סוקרַאמ רָאטקָאד רעד זיא סָאד, --- "? קלָאפרַאּפ ךילקילג

 יד ףרָאװ ַא טוהט ,סיקניח ףיוא ךיז טּפַאח םיצולפ! ...?עלעבאזיא יורפ

 .ןשיט ן'פיוא ןעטרָאק
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 יוזא רעדייא ! רעייפ ן'פיוא ןענערּב סָאד זָאל .ס יי קני חר

 ןוא םייה רעד ןיא ןעציז רעכיילג ןיוש זיא ,ןעטרָאק ןיא ןעלעיּפש
 | | ! םירפס ןעּביירשו

 ?לעיּפש ךיא ױזַא יו ,ןֶא ךייַא טהעגסָאװ .?עסינקַאנק

 ! ?עסינקַאנק ךימ ףור ןוא --- ריזָאק טימ סױרַא רימ ליוװו ךיא

 ,טכערעג ןיא רע .ןשיט ןערעדנַא םעד ופ} ק ַא נרע ט ס ַאּפ

 --א צי ופ גב אוב 'י וּפנ 3 :טהעטש קוסּפ ןיא יוװ
 .טחעטשרַאפ רע יװ ,ךיז טְלעיּפש רעכילטיא

 "עג טָאה רע :סיקניח רָאנ ןיא גידלוש ,ןינ .ר ע פיי פ

 ךָאנ .,סיפ ןוא טנעה ןעקַאהּפָא םהיא געמ עמ זַא ,גנַאנ ַאזַא טכַאמ
 טכַאמ רעמָאט זט ,עבט 8 טָאה רע :קיטנַא ןייַא ריד זיא סיקניח
 - ,םענעי ףיוא ןָא רע טלַאפ ,רעלהעפ ַא רע

 רהיא !טָאיריא ַא טנעז רהיא .ןןערעפײפ וצ+ ס יק ני ח
 יד טהעטשרַאֿפ רהיא יװ טקנוּפ ,ןעטרָאק ייּב .ױזַא טהעטשראפ
 | ! עזרעּב

 ךָאד ךיא לעו ?ןיוש ךיז טלעדיז רהיא ,ע .ר ע פיי פ

 !קילושז !קינשזָאיטרַאק ,טנעז רהיא רעוו ,ןעלהעצרעד ךייַא
 סיקניה .ןײרַא םינּפ ןיא ןעסיקניח טפרַאװ ןוא ןעטרַאק ?לעשעט ַא טּפאה רעֶנ

 רעד ןיא ןעסיקניח ןײרַא טרהַאֿפ ?עסינקַאנק ,סיסנַאװ יד ייב ןַא םהיא טמענ

 זָאל !עקשירקַאּפ ַאטאה -- רבד ?9פ ת לא , :טיירש קַאנועטסָאּפ .דרָאב

 טלַאפ קַאנרעטסַאּפ םַאדַאמ .."!ןעמַאד יד ראפ ןויזב א זיאס !?יטש ןײז

 ,("!רעסַאװ !רעסַאװ, :ןעיירש ןעמַאד יד .תושלח



 טקַא רעטייווצ

 ענעש  .רָאטנַאק ןיא ןערעפייפ ייב --- .םורַא םישדח רָאּפ ַא ןיאו
 ,טַאלברעפיצ -- סעפַאש עגרעזיַא .סעטַארג עטקַאטעג .ךעלשיט
 ,לעכיט סייוו ַא טימ ןערעהיוא יד ןעדנובעגרעטנוא ,רעטלַאהכוב רעד
 עיטלב טימ טנַארפ ַא ,טנעדנַאפסערַאק רעד ,שיוורעדעלפ ןוא
 ןוא ןערעדעפ יד טימ ןעּפירקס ,ןעלהוטש עכיוה ףיוא ןעציז ,ןעלירב
 ןיא טציז ,ריסאק רעד ,ץנימרעבליז .ךעלדנייב ףיוא ןעפרַאװ
 יד טימ טקַאנק ,דניװשעג טלעג טלהעצ ,עסַאק רעד ייב סעטַארג יד
 טהערד ןוא שיט ם'ייב ןַאזעביױא טציז ןילא רעפייפ ,רענניפ
 ,לעגוקנייפ :ןעטנאלוקעּפס ןעציז ןעטייז יד ייב .טיסנַאװ יד
 רעטַײװ לעסיבכַא .2עסינקאנק ,ןאמלעגייב ,סיקניח
 ,ןעדער עלַא .סרעלקעמ ןוא ךעלטנַאלוקעּפס עגנוי עכילטע ןעהעטש
 ענעריישרַאפ ןערעה ךיז ןעזָאל םע .ףיז ןעציה ,טנעה טימ ןעכַאמ
 ייירג ןַא טמוק סע .."!ז"הנקיי "!טסעפ,; "!ז"הנקיג :תולוק

 .{סרעלקעמ ערטסַאילַאח ַא טימ רענ

 .ענעצס עטשרע

 ? !ן"הנקי .ןןעטײז יד ייב טנעה עדייב טימ ךיז טטאה1 רעגניירג

 !ז"הנקי ןוא ז"הנקי רָאנ ןעמ טרעה ,טמוק עמ ואוו ,םוטעמוא

 !רהֶאי יד זיא העוו ןוא ךֶא זַא ,עזרעב ַא רימ ךיוא -- ץעּפוהעי
 .ןעסײרוצּפָא טינ ייז זיא ,לעקיטרַא ןייֵא סיּפע ןָא ןָא ךיז ןעמ טּפַאח

 טינ ןעסייו 4?ז"הנקי רעװו ?ז"הנקי סָאװ :; םרחפ ייז טנערפ

 ףָאש יו ןעהעג ,ןעועדנַא ן'פיוא טקוק רענייא .טנוזעג רעייז ןופ

 .ז"חנקי ןופ ּפָא ךיס טלאה רענייא ךיא רָאנ .עדערעשט רעד ןיא

 ןעטכענ טשרע ךיא ּבָאה טָא .ז"הנקי רָאג ףיוקרַאפ ךיא ,הּברדַא
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 -נעבעיז ז"הנקי קיטש טרעדנוה ןעבלַאהטירד ַא רַאפ טזיילעגּפָא
 טימ ןעּבעל ױזַא לָאז ךיא ,ןעטקַארטנָאק ףיוא גיצנַאװצ טרעדנוה

 .ןעדיא ןעהעטש טָא ,רעצימע ןענָאז זָאל .םענייאניא ךייַא

 .ןסרעלקעמ ערטסַאילַאח רעד ףיוא ןזא טזייוו רעֶז

 ,תמא .ןלאמ ַא טימ עלַא סיואדעסיש} ערטסַאילַאח יד

 ...! ןענעז ןעדירעמ יו ,תמא

 .ןעטנַאלוקעּפס עינַאּפמַאק רעד טימ רעביא דיז טקק} ?עגוקנייפ
 ןיוש ןעלַאז סָאװ טנייה ,ןענערּב רעמיוּב עסַאנ יד זַא .ןזערעגיירג וצ
 טימ ךיז ןעטלַאה וצ ארומ טָאה רהיא זַא ? ענעקורט יד ןעגָאז
 ןענעווטסעד ןופ ..,4 ןעגָאז ןיוש רימ ןעלָאז סָאװ טנייה ,ז"הנקי

 סיּפע ךָאנ רהיא טפיוקרַאפ יצ ,ןעסיוו טלָאװענ רהעז ךיא טָאװ

 | ? ןעזיירּפ עּבלעז יד וצ ז"הנקי

 ּבַאה ךיא זַא ,ךַאד טסייו רהיא .ןטכַארבעפױא) ר עגייהוג

 -"האצמה ןוא ךעלּפעקרעּבױא ,ךעלצינשּפָא רעצעּפוהעי ערעיײַא טנייפ
 תיוא סָאװ --- גיצכעז-וא-סּכעז רענעפָא ןייַא זיא רימ ייּב ,ךעל

 .קסע ןעדער ןעמ לָאז ,טדער עמ זַא ,גנוצ רעד ףיוא סָאד ,גנול רעד

 ךייַא טימ ,רהיא טהעז .ןוערעפייפ וצ! .טנייפ ךיא בָאה עיזעאּפ

 ,ןעלדנַאה וצ ּבעיל ךיא ּבָאה ךייַא טימ ,טפעשעג ַא רימ ןעכַאמ
 ףיוא ץעּפוהעי ןיא רחוס רעשיטייל רעניצנייא רעד טנעז רהיא לייוו

 --- ןעמלעטנעשזד ַא טנעז רהיא ,טרָאװ םענייא טימ .עזרעּב רעד

 ,טגערפ .גילייה זיא טָאג יװ ,לָאמ עלַא ךייַא ףיוא סָאד גָאז ךיא

 | .ןעדיא ןעהעטש טָא

 !ןענעז ןעדירעמ יװ ,תמא ,תמא .ערט ס ַאי? ַא ח יד

 ןעכַאמ רהיא טליוו עשז סָאוװ .(סיסנַאװ יד טהערד) רעפייפ

 | .ןערעה ריִמָאֿל ? רעניירג ינַאּפ
 ַאזַא ןעכַאמ ךייֵא טימ לי ךיא ..ליו ךיא .רעגיירג

 ,ז"הנקי קיטש טרעדנוה ףיוא זײרּפ ַא רימ טלעטש רהיא ;טפעשעג

 ןיא טקורעג ,טפיוקרַאפ רהיא רעייט יו ןוא טפיוק רהיא רעייט יוז

 :ייוװצ יד ןופ סנייא ןעּבױלקסיױא זומ ךיא ןוא ,ךעלּברעק ןהעצ

 רעדָא ,ז"הנקי קיטש טרעדנוה ןעמענוצ ךייַא ייּב לע ךיא רעדָא
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 טכַארט סָאװ ,ונ .ו"הנסי סיטש טרעדנוה ןעבענקעוַא ךייַא לעוו ךיא
 !קידצ ַא טקַאה ?גנַאל יוזַא רהיא

 םהיא לי רעניירג .ן{םלוע ןענירעביא םצ) ?ע גוק נייפ

 ...לעיּפש סָאד ןעכַאמ

 ,רעניירג ררעה ,רעסעב טניול רימ .ןיינ .ןטנַאטנ רעפייפ
 יד ןוא ,רעהַא רעדָא ןיהַא זיירּפ ַא ןעלעטש רימ טלָאז רהיא זַא
 ,רימ ייּב ןייז לָאז הרירּב

 טזַאל רעניילק רעד .ןסלוע ןענירעביא םצו ? ענוק נייפ

 .ןײרַא רדח ןיא ןערהיפ טינ ךיז

 ַא טימ השעמ יד ןיא סָאד טָא .ןזיה טמנ ר עגיירג

 רע טרעפטנע ,טפעשענ א ריפ םהיא בעג :טנַאלוקעּפס רעצעּפוהעי

 ייב .,טליוו רהיא יו ױזַא ןייז זָאל ,רוציקּב ,ונ ! קירעּביוּב ריד

 ,רעגיירג ךיא ןיּב ףיורַאד .טלעוו רעד ןיא גנידסלַא רהיא ט'לעוּפ רימ

 -םיוא ןהייצ עניימ סעיצַאלוקעּפס עכלעזַא ףיוא ןיוש ּבָאה ךיא

 העש עּבלַאה ןייא ןיא לָאמַא טבורּפענ ןיוש ּבָאה ךיא ,ןעסענעג

 ןליפא ןוא --- ךעלברעק טנעזיוט גיצעּבעיז ןוא ןעּבעיז ןעגעלרעד
 טזייוװ רענ .?עמיה ַא רעטנוא ןעהעטש ריס יוװ ,טמירקרַאפ טשינ דיז
 .ןעדיא ןעהעטש טָא ,טליוו רהיא ןעמעוו טנערפ .ןילעטס רעד ףיוא

 !ןענעז ןעדירעמ יו ,תמא ,תמא .ער ט סַאיל א ח יד

 רקיע רעד .עטָאלב ןיא טלעג .ןתלדג טימ) רע גיירג
 -עג ןוא ,טרָאװ ַא ןייז לָאז טרָאװ סָאד ,ןַאמ רעכילרהע ןייַא --- זיא
 ַא ךיז טוהט רע .ךיוא ּפָאק ןעטלַאה וצרעד ןעמ זומ -- ךילטנייוו
 םהיא טָאה חור רעד ,עלעּפעק ַא טָאה רעגיירג .ןןרעטש ןיא שטַאּפ
 .ּפָאק טימ וצ דיז טרעה ,רעפייפ ררעה ,ָאזלַא ...! ןעמונעג טינ
 ןעטקַארטנַאק ףיוא ז"הנקי קיטש טרעדנוה .ןרעטרעװ יד טלהעצ רעֶנ

 --- טלעגטנאה ךעלּברעק גיצרעפ טימ ,ניצרעפ טרעדנוה ןעּבעיז ףיוא
 א טימ ,גיצפופ טרעדנוה ןעּבעיז ףיוא ןוא ,ךייַא יב ךיא ףיוק
 טּבילק טנייח .ךייא ךיא ףיו ק ר ַא פ -- טלענטנַאה רעגיצפופ
 .סיוא ךייַא
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 ןעּבעגענּפָא ךייַא ךיא ּבָאה .ןעלייוו א טכארט1 ר ע פי * פ - |

 !טַאלברעפיצ ררעה  .ן(רעטלַאהכוב םוצנ .ז'הנקי קיטש טרעדנוה
 ,גיצרעפ טרעדנוה ןעּבעיז ףיוא ז"הנקי קיטש טרעדנוה טּביירשרַאפ

 .גיצרעפ טימ

 ?סָאװ ?ַאה .ןרעכיב יד ןופ פא דו טסײרו סט ַאלברעפיצ

 ? טפיוקרַאפ יצ ,טפיוקעג ?רעייט יו ?ל?עיפיו ? "הנקי

 םוצ| ?ךיא א ןיא טענַאװ ןופ ,םכילע םלש .ר עפייפ

 זיא'ס סָאװ םהיא טלהעצרעד !שיוורעדעלפ ררעה .{טנעדנַאּפסערַאק

 וצ טמענ !ץנימרעּבליז ררעה .{ריסַאק םוצנ .ןערָאװעג טכַאמענ ַאד

 .לעּבור טנעזיוט רעיפ רעניירג ןעררעה ןופ
 םיוקמ ןיא ךייא ףיוא ,רעניירג ינַאּפ .לעגוק נייפ

 ַא ןעמ טניפענ ,רעזעלנ ַא טכוז עמ זַא8 :ל?עטרעוו סָאד ןערָאװעג

 ךיא יו ױזַא ,ז"הנקי ןעפיוק טלָאװעג ױזַא טָאה רהיא .,?רילָאטס

 - .ןעצנַאט ליוו

 ,זימער ַא ןיא טלעטשענ ןיילַא ךיז טָאה רחיא .סיק ני ח

 !טנװעג טצונראפ .ןאמ? ענייּב

 רעניירג זַא ,אלימ .טייז ַא ףיוא ךעלטרעו .?עסינקאנק

 ? רַאפרעד םהיא טמוק סָאװ ,טרָאװ ַא טימ טּפַאחענסױרַא ךיז טָאה

 ךימ ףֹור ןוא ,סױרַא רימ ךיא הערד ,רימ ףיוא טפערט סע ןעוו

 ! לעסינקַאנק:

 אל רָאנ רעּבָא ,טינ סָאד ֹוהט ךיא !עטָאלּב .רע נייר ג = |
 ,תונמאנּב ךייא רעווש ךיא ! רעניירג סייה ךיא ! ןונ רעגנַאל ַא טימ

 רעצנַאנ ןיימ -- ,ןשיט ץפיוא טזייוװ רעֶו טָאג ןופ ?כהש ַא זיא'ס יו

 טנערפ ז"הנקי ףיוא .ז"הנקי ןעפיוק וצ ןעוועג רָאנ זיא קוקסיורַא

 ,הרבס ַא זיא'ס .,זיא סָאד סָאװ ןעלהעצרעד ךייַא ךיא ?עװ ,ךימ

 טנעזיוט זיא'ס .קרַאמ ם'נופ ז"הנקי עצנַאנ סָאד סיוא טפיוק עמ זַא

 ,רהיא טניימ סָאװ ! ןעּבעל ךימ טהעז רהיא יו ,קיטש ַא ןעבראק

 טלַאה ךיא זַא ,שדוח ַא דלאּכ ןיוש ?עלעננוי א סיּפע זיא רעניירג

 ןעגיטנייה זיּב טפיוקעגנייַא ןיוש ּבָאה ךיא .ז"הנקי ןעפיוק ןייא ןיא
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 .ןעדיא ןעהעטש םִא ,טנערֿפ .קיטש טרעדנוח ןעּבעיז רשפא גָאט

 ?רהיא טנייווש סָאוו .ןערטסַאילַאח רעד וצ1

 !ןענעז ןעדירעמ יו ,תמא ,תמא .ער טס איל ַא ח יד

 ,רעגירג ינַאּפ ,שטיטס ,.טייז רעד ןופ ?וק ַא

 טשרע זַא ,ךיז ןערָאװשענ ןוא טנָאזעג סָאװ-רָאנ ךָאד טָאה רהיא

 !ז"הנקי קיטש טרעדנוה ןעבלאהטירד טפיוקרַאפ רהיא טָאה ןעטכענ

 ַא ?ךייַא טנערפ רעו !{לַאהַאנ .ןסעכ טימ} ר עגיירג

 טשימ ,קסע ןעדער ןעשטנעמ !טינ סעװָאטַאק ןייק ריד זיא דיא

 אמתסמ ? ךיא ? "טפיוקרַאפ , טנָאזענ ןעד טָאה רעוו .ןיירַא ךיז רע

 יאמל .טסַאּפ רימ סָאוװ דימּת גָאז ךיא .טסאפעג ױזַא רימ טָאה

 ייב .תומכח רעצעּפוהעי יד טנייפ בָאה ךיא ?ןענעקייל ךיא לָאז

 ,גנול רעד ףַיוא סָאװ --- ניצכעזדוא-סּכעז רענעפָא ןייֵַא זיא רימ

 ַא .ןןערעפייפ וצָו .טנייפ ךיא ּבָאה עיזעַאּפ .גנוצ רעד ףיוא סָאד

 טָא -- ז"הנקי ףיוא הנוק רעטסעפ א ןיּב ךיא זַא ,רהיא טָאה ןמיס

 טרעדנוה ןעבעיז ףיֹוא קעװַא רימ טינ ,ןייַא טלעטש ,ךיז טכורּפ

 ךָאנ וצ ךייא ייַּב ךיא םענ ,טלענטנאה לערענהעצ ַא םימ ,גיצפופ

 ,ז"הנקי ךעלקיטש האמ ַא

 ןעּבעגענקעוװא ךייא ךיא בָאה .ןטכַארטעג גנאל טינו רע פייפ

 -רעדעלפ ררעה  .ןטנעדנַאּפסערַאק םוצו .ז הנקי קיטש טרעדנוה ךָאנ

 .ז"הנקי קיטש טרעדנוח ךָאנ ףיוא ףעירּב ַא טכַאמס !שיוו

 רעד זַא ,ןכ םא .ןדרַאב רעד ײב ךיו טמע1נ ? ענוקנייפ

 ףיוא הנוק ַא ךיוא ךָאד ךיא ןיּב ,סיורג יוזַא ָאי זיא ןענָארט ןופ רעצ

 פערענהעצ ַא םימ ביוא ,זיירדּפ ןעבלעז םוצ ז"הנקי ךעלקיטש האמ ַא

 ! טלעגטנאה

 טבַאמ !שיוורעדעלפ ררעה .ןטנעדנַאּפסערַאק צו העפייפ
 .ז"חנקי קיטש טרעהנוה ףיוא ףעירּב ַא ךָאנ

 ןייק ןיא טלעג ןיימ ?ךיא ןיּב ואו א ,הנ .ס י ק ניי ח

 עזרעּב יד ."קיזעכ , ןיא טלעיּפשענ ּבָאה ךיא ייהעלע ? טינ טלעג

 ןעכַאמ ךיוא רימ טסייח .,?עיּפשנעטרַאק ַא יו רהעמ טינ ךָאד זיא

 .ז"הנקי ךעפקיטש האמ ַא ףיוַא לעוויִרּב א
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 ריד זיא ןעסיקניח ייּב !גידרימקרעו .ןאמ  ע ניי ב

 ןוא םוג ױזַא טייז .ןוערעפייפ וצנ !טרַאק ַא וצ ןעכילגעג גנידסלַא

 עּבלַאה ַא ףיוא עלעווירּב ַא ןעכַאמ ךיוא רימ ,?חומ טייז ,טסייה

 .ז"הנקי האמ

 ןיימ טרָאװ סָאד ןעּבענעג וליפא בָאה ךיא .?עסינקַאנ ק

 םינ עזרעּב רעד ףיוא ןעטפעשעגנ ןייק רהעמ לע ךיא זַא ,ּבייוו

 -נייַא טינ ךימ סָאד טזָאל ,ןעפיוק עלַא העז ךיא זַא רָאנ ; ןעכַאמ

 טסייה .ןזערעפייפ וצו ."תוטהל םיּבר ירחא, :רע טנָאז יו ,זעציז

 ןוא ,ז"הנקי םיוא לעווירּב ַא ןעכַאמ ךיוא רימ ,?חומ טייז ,ןיוש

 ! לעסינקַאנק ךימ ףור ןוא -- האמ עצנאנ ַא ףיוא אקוד

 "עג םיוקמ ןיא ךייֵא ףױא .ןוע;סינקַא צו לעגוק נייפ

 ףּכ-תעיקּת ָאט ,ינדַאּפַאנ ערה-רצי קַאי, :לעטרעוװ סָאד ןערָאװ

 : ... עשזָאמָאּפ ענ

 ירַאפ !טָאלברעפיצ ררעה .ןרעטלאהכוב םצו ר ע סיי פ

 ינַאּפסערָאק םוצו .ן"הנקי קיטש גיצפופ טרעדנוה ייווצ ךָאנ טביירש

 .רעלווירּב עשירפ יירד ךָאנ טכַאס !שיוורעדעלפ ררעה .ןטנעד

 ףניפ טנעזיוט יירד ךַאנ טעבעד ןיא טּביירשרַאֿפ .ןריסַאק םוצו

 שיװרעדעלפ .ףעלדנייב יד ףיוא טפרַאװ טא?ברעפיצו .לעבור טרעדנוה

 ןעשיוצ .רענניפ יד טימ טקַאנק ,טלעגנ טלהעצ ץנימרעבליז .ךעלווירב טביירש

 "!טסעפ !טסעפ !ז"הנקימפ :ןעיירש עלַא .רעדורעג רעניד'ארופ ַא טרעוו םלוע

 לָאמ עלַא ןייֵא ןעמיור ,ןערעדנַא םוצ םענייא ןופ קירוצ ןוא ןיה ןעפיול סרעלקעמ

 .{טלעג ןעננערב ןוא רעדרַָא ןיײֵא ןעמענ ,רעהיוא ו'פיוא דוס ַא ןערעפייפ

 סָאה ַא טנַאמעגנַא טָאה רעװ ?ונ .ןסױרג רע גיירג

 טרעדנוה יירד ּפָאלק ןייא ןיא טפיוק רעוו ! רעגיידג ? ז"הנקי ףיוא

 גידנעקוק רימ ףױא !רעניירג ץזלֵא !רעגיירג ?ז"הנקי קיטש

 רהיא םנעז ואוו .ז"הנקי ןעפיוק טזָאלעצ עלַא ןיוש ךיז ןעּבָאה

 ןעטנַאלוקעּפס ?ןעטנַאלוקעּפס רעצעּפוהעי ,תוירּב ,רעהַא זיּב ןעוועג

 טסייוו רהיא ! ןעטנַאלוקַעּפס ןייק טינ ,ןעטָאידיא ? רהיא טנעז

 -- טכירק רענעי ,טהעז רהיא ! טרעיילשעג ךייַא טָאה סע רעוו ,טינ
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 ? טפיוקעג רהיא טָאה סָאװ ?  רהיא טכירק סָאװ ,ךיוא רהיא טכירק

 ןעד סע רָאט עמ !?ןיא ז"חנקי סָאװ ,טסייוו רהיא ' ? ז"הנקי

 ? ןליפא ןיירַא טנעה יד ןיא ןעמענ

 ךָאד טָאה רהיא ,שטיטס .טייז רעד ןופ ?וק ַא

 | : ..! { טנָאזעג סָאװ רָאנ

 ּבָאה ?סָאװ ןיא ,ונ ?טגָאזעג ּבָאה ךיא .ר ע גיי רג

 ןעקייל ךיא  ,ןענָאז ױזַא טפרַאדַאּב ךיא בָאה אמתסמ ,טגָאזעג ךיא

 ןייֵא זיא רימ ייּב .תמא םעד ןענָאז בעיל ּבָאה ךיא .טינ רָאנ ךימ

 רעד ףיוא סָאד ,גנוק רעד ףיוא סָאװ --- גיצכעזדןוא-סּכעז רענעפָא

 ,רעהַא ןעמוקעגניירַא ןיּב ךיא .טנייפ ךיא בָאה עיזעָאּפ .גנוצ

 ןערעוו רוטּפ ןענַאק לעװ ךיא ,ןעּבָאה תונמחר טָאג טעװ רעמָאט

 ַא ןופ ז"הנקי טימ .םורַא ןיוש ךימ גָארט ךיא .,עטַאמש א ןופ

 .ןעדיא ןעהעטש טָא ,טליו רהיא ןעמעװ טגערפ .,ןעּבעיז ךָאוװ

 | ?רהיא טנייווש סָאוו .ןערטסַאילאח רעד וצַ

 !ןענעז ןעדירעמ יו ,תמא ,תמא .ערטסַאילַאה יד

 םעד וצ טקיש טָאג .ןוײרַא דרַאב יא זי ?ענוקנייפ

 -רהָאי עכלעזַא .סּכַאלפ ןייז רעניּפש םעד ןוא ןייוו ןייז רעקנירט

 .טלעג עצנַאג סָאד הטרעוו ןענעז ,ןערעניירג ייּב יו ,תודע

 ףיוא סעּב ַא רימ טיג ,רהיא טָאה ןמיס א .ר ע גיי רו

 טנעז רהיא זַא ,ןעטקַארטנָאק ףיוא ז"הנקי קיטש טרעדנוה ייזוצ

 ּבעג ,ךעלּברעק טרעדנוה ןעּבעיז ףיוא ןעמענ רימ ייּב ייז ביוחמ

 .קיטש ןעדעי ףיוא ךעלּברעק ןהעצ וצ ךייַא ךיא

 ייוצ ףיוא סעּב ַא טפיוקראפ ךייא ךיא בָאה .ר ע פייפ

 ! שיוורעדעלפ ררעה .ןטנעדנַאּפסערַאק םוצו .ז"הנקי קיטש טרעדנוה

 ףרַאד ךיא זַא ,ז"הנקי קיטש טרעדנוה ייווצ ףיוא ףעידּב א טכַאמ

 .ןעטקַארטנַאק רהָאייַאירעּביא לעּבור טרעדנוח ןעּבעיז ףיוא ןעמענ

 ייווצ ךַאנ רעגיירג זעררעה זופ טעּבעד ןיא טביירשרַאפ ,ןריסַאק םוצ1

 ,לעּבור טנעזיוט

 ,עלײוװ ַא טהעטש ,טלענ ּפִא טלהעצ ,לעװירב סאד טמע}ו רעניירג

 3 טבַאמעגנַא ַאד ךיא ּבָאה סאו ! ןערעוו סָאד לָאז ופט .ןסיוא טייטש
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 טרעדנוה ןעּבעיז ףיוא ...טפיוקעג גיצפופ טרעדנוח ןעּבעיז ףיוא

 עלעגנוי ַא סיּפע זיא רעניירג זַא ,ךָאד טניימ רהיא רָאנ ,..טפיוקרַאפ

 !עטָאלּב ?סָאג רעד ףיוא טלעג ןעפרַאװסױרַא טָאלג טעוװ ןוא

 ! טלעג ןעטסָאק ךייַא טעװ סע !ל?עמיירטש ַא טימ אפ רָאנ רעּבָא

 ךימ טהעז רהיא יװ ,דמעה ןעטצעל ן'זיּב ןוהטסיוא ךייַא לע ךיא

 זיא'ס יוװ ,םינצּבק רַאפ ןעכַאמ ןעמעלַא ךייַא לע ךיא ! ןעּבעל

 טהעג רעֶנ !טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא גָאטסנעיד --- יעיבר םוי טנייה

 .{םהיא ּךָאנ -- ערטסַאילַאח יד ,ריט רעד טימ ץעז ַא טוהט ,קעווא

 .ענעצס עטייווצ

 ףוא רהיא טגָאז סָאװ .ןסלוע ןעגירעביא םצנ לעגוקנייפ

 רעּבָא םהיא ּבָאה ךיא !תוזעזניַאזַא !טלעג ןופ חֹּכ רעד ?םהיא

 רהיא ,ןהָאה ן'טימ ךלמה המלש ןופ ?שמ ַא ןעלהעצרעד טלָאװעג

 ? ןהָאה ן'טימ ךלמה המלש ןופ ?שמ םעד טרעהעג טָאה

 ,ןעגנַאגעגקעװַא ןיוש זיא רעגיירג זַא ,דניצַא .ס י ק ני ח :

 ! ןהָאה ן'טימ ךלמה המלש ןופ לשמ ם'ניא טנַאמרעד ךיז רהיא טָאה

 ...ןעטרָאק יד ייּב ןעטכענ יוװ ױזַא טקנוּפ

 טינ טלָאז רהיא סָאװ ןוֿפ ! נידרימקרעוו .ןאמל?ל ענייּב

 ! ןעמוקפורַא רע זומ ןעטרָאק יד ףיוא --- ןעסיקניח טימ ןעדעד

 רימ ןעלָאז סָאװ וצ .טכערעג זיא סיקניח .?עסינק ַא נ ק

 רעד רעטנוא גייפ ַא ןעלעטש זיא תופיקּת עשידיא ?  ןערַאנ ךיז

 ! לעסינקַאנק ךימ ףור ןוא --- עלָאּפ

 טוג טלָאװ סע סָאװ ,רהיא טסייוו .ןזא דיז טוהטַו ר עפייפ

 .ןסױרַא ךיז טּפַאה םיקניח .ןעגייווש עלַא) ?דניצַא ןוהט וצ ןעוועג

 ../סנַארעּפערּפ, ַא ןעכַאמ .ס יק ני ח

 טָאה סיקניח !ָאװַארּב !סיקניח ,ָאוַארּב .יירד עכַא

 !ָאװַארּב !ָאװַארב .טנַאזעג טינ ךיילג ױזַא ל?ָאמנייק ךָאנ

 ןעשיווצ .קעװַא ןעהעג ?עסינקאנק ןוא ןַאמלענײב ,סיקניח ,לענוקנייפ ,רעפייפ}

 :ןערער עלַא .,רעדליּפעג ַא ,לעמוט ַא זיא םסרעלקעמ ןוא ןעטנַאלוקעּפס עגנוי יד
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 ?ןעמ טוהט סָאװ ..ןעלַאפעגג .."!ןאלפ, ..."? ז"הנקי טימ ףךיז טרעה סאו,

 ךיא ,, .."סעב א ךייַא טכַאמ ןֹוא ז"הנקי ךייַא טפיוק ,, ..."? ןעפיוקרַאפ יצ ,ןעפיוק

 רעײַא טימ ךיז טלַאהה .."?סָאה א טפיוק רעו !{ז"הנקי ףיוא סָאה ַא בָאה

 ...שוַאלעטס א ןענַאמ ןעמ לָאז ,ןעבַאמ זַא, ..,"דמַאו טימ םיוא םהיא טבייר ,סָאה

 ...ןהעג ןענַאק לָאז סע ,סיפ טימ ןייז לָאז סע ,עלעװירב ַא רימ עשז טיג

 ,ןעמ טגָאז ,טמענ רע !{ַאמירּפ ,אמירּפ, ,,."ַאמירּפ זיא עלעווירב א ס'רעפייפ,

 קַאנרעטסָאּפיפ .."רעטבָאט ס'קַאנרעטסַאּפי .."ןדנ לעבור טנעזיוט טרעדנוה

 סע .."!רענַאילימ ַא רַאנ ,רחַארבד ַא ,ןעמ טגָאז ,רענַאילימ ַא, ..."ךייר זיא

 =- םעדכַאנ ןוא ,לעדיא ַא ןופ ּפָאק ַא ןײרַא ךיז םקעטש סע ןוא ריט יד ךיז טנעפע

 .{ןייֵלַא לעדיא סאד

 .ענעצס עטיר ד

 טימ ערָאמש ַא} ..סָאד ךיז טפיקרַאֿפ ַאד .?עדיא סַאד

 .ז"הנקי ..סָאד טסייה ױזַא יוװ .ןזַאנ רעד

 נעט ערעדנַא יד ריד וד טסָאה טָא .תולוק עכילטע

 !ז"הנקי ףיוא רחוס רעיינ ַא ! בוט-םוי

 ערָאמש ַא1 ..סָאד ךייַא ייּב ןיא רעייט יו .? עד יא ס ַא ד

 ?ז"הנקי ..סָאד טסייה ױזַא יוװ .ןזַאנ רעד טימ

 טפרַאד סָאװ ?רהיא טנעז רעװ .תולוק עכילטע

 ? רהיא

 סיורג ױזַא ךיא ןיּב ןייֵלַא .ןועקַארשרעד1 ? ע די א ס ַא ד
 ןופ ,סָאד טסייה ,ךיא רהָאפ ןערהָאפ .,ןייֵלַא רעקוועלירתּכ ַא יו

 ,לעדנעמ-םחנמ ךיא סייה ןעסייה ןוא ,סעדַא

 -םחנמ רענעי רשפא רחיא טנעז .תופל וק עכ יל טע

 טימ עזרעּב רעד ףיוא סעדַא ןיא טלעדנַאהעג טָאה סָאװ ,לעדנעמ

 | | ? "ןָאדנַאל,
 ,ןיֿפַא יקַאט ךיא ןיּב סָאד ,אי .ןניצײו ?עדנעמיםחנמ

 טינ ,סעדַא ןיא ןערהָאידַא-רַאפ סָאו ,לעדנעמ-םחנמ רענעי יקַאט

 ַא ןוא ,סעב א ,סָאה א ,ומש חמי ןינָאקנַאפ ייּב ,טכַאדעג טנייה
 .שזאלעטס ַא .ןזָאנ רעד טימ ערָאמש ַא) ..סָאד



 םכולע-םולש "0

 םולש .םולש ךייַא ךָאד טמק .תולוק עכילטע
 ?דיא ַא טכַאמ סָאװ ,לעדנעמ-םחנמ ּבר ,ךייא םכילע

 ? סָאװ ןעכַאמ רימ ןעלָאז סָאװ . עד נע ט"ם חנמ

 סיוא ,ינָאקנַאפ סיוא ,"ןָאדנָאל , םיוא .סעדַא טדיוט זיא סעדַא

 ,ייז ןעמוק ץעּפוהעי ןייק רעחַא ןעמוק רעסעדַא עלַא ...ענעשזָארַאמ
 טכעלש טינ רָאג ןעכַאמ ,ערה-ןיע ןהָא ,ןעדיא ,ךיא רעה ָאד ןוא
 ןופ רעגרע ךיא ןיּב סָאװ ,ןעוועג בשיימ ךימ ךיא ּבָאה ,ייז ןעכַאמ
 -ברוד ,וצוצרעהַא סעדַא ןופ גידנערהָאפ ,ךיא ּבָאה ,בנא ? סָאװ עלַא

 -רַאפ ,ןעגָאלשעגכרוד ךודיש ַא ...סָאד א עקנירעמשז ןיא ןענַאלשעג

 ,ןעכַאמ סיּפע ךיז טסולג ,ךעלּברעק עכילטע ףליה ס'טָאנ טימ טנעיד

 תעדהיץע ם'נופ טכוזרַאפ :רע טנָאז יװ ,ךיז טסולנ ןערילעגעּפש

 דלַאװג ןעיירש טעוװ ,סָאד טסייה עט'תינולּפ יד ,יז יִא ...טכוזרַאפ

 ..+ רעוו הבקנ ַא ןעכרָאה ֹוצ ביוחמ יז זיא רעו ,טע ?יז טעװ

 ,ָאי ?סָאװ ןענָאז וצ ןעּביױוהעגנָא ךייַא ךיא ּבָאה עשז סָאװ ,טַאש

 ...םָאד טימ סיּפע ןעכַאמ וצ העדּב ּבָאה ךיא :טנַאמרעד ךימ הָאה'כ

 םלוע רעדנ ..ז"הנקי ...? סָאד טסייה ױזַא יו ,ןזַאנ רעד טימ ערָאמש א

 .עקלעמש ךיוא ןוא עטָאּפאק יד ןא שילעּפַאק רעד .טכַאל

 | .ןםהיא וצ ךיז ןעזַאל

 טיג ,הּברדַא ?ז"הנקי .ןשיװטיק ףעיט טדענו ע ק 5 ע מ ש

 .ןענעידרַאפ וצ סיּפע

 רהיא טליװ סָאוװ .ןועקלעמש ּפַא טפמטשנ שילעּפַאק רער

 .ןעכַאמ ךייַא ךיא ףיול טָא ,טנָאז ? ןעכַאמ

 ..!ךימ טזָאל ,ונַא .ןשילעּפַאק םעד ּפִא טּפטשו עט ַאּפ ַא ק י ד

 טַאנ .ןעליישטעפ עטיור א ןעטניה ןופ סױרַא טמענ ,זָאנ יד םיוא טציײנע}

 העז ךיא יפּכ ,סָאד טסייה .?עדנעמ-םחנמ ּבר ,םולש טעּפָא ךייַא

 זַא ,ךיא העטשרַאפ ,סעומש רעיא ןופ ַא - ַָאד - ַא- טָא טעסױדַא

 טימ ןעלדניווש וצ ,דובּכ רעייַא רעּביא טעּב ךיא ,קשח טָאה רהיא

 ,טרעלק רהיא ,ןייז טנוזעג רימ רהיא טלָאז ,רימ עשז טגָאז .ז"הנקי

 -רַאפ ,דֹובּכ רעייַא רעּביא טעּב ךיא ,יצ ,ןעפיוק ,ךייש זיא סָאװ

 | ? ןעפיוק
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 ,רהיא טהעז .טינ יאדוא ןעפיוקראפ .?עדנעמיסחנמ
 רָאנ .רשפא ןַאלּפ לעקיטש ַא ןעוועג רשפא טלָאװ סָאד -- ןעפיוק

 .ןזָאנ רעד טימ ערָאמש או ?סָאד רעצנאנ רעד ַאד זיא ןעד עשז סָאװ

 ,טינ ךיא סייוו ,סָאד ןעמ טסע סָאװ טימ ,טינ סייוו ךיא

 ?טינ רהיא טסייוו ז"הנקי .ןדרוד ךיז טּפטשנ עק?לע מש

 טסייו רהיא .ןןעקלעמש ּפֶא טּפטשנ שי? עפ א ק ר ע ד

 .ז"הנקי טפיוק טלעוו עצנַאג יד ?ז"הנקי טסיה סָאװ ,טינ

 ךיא ,ךימ טזָאל .{שילעּפַאק םעד ּפֶא טפטש} עט ַאּפ ַאק י ד

 ןופ ןינע םעד טַארוקַא ,ךייש זיא סָאװ ,ןעכַאמ רָאלק ךייא ?עוו

 םעד ןעגָאז ךייַא ךיא זומ ,זיא סָאד סָאװ ןעסיוו חּככס .ז"הנקי

 ,טינ ךיוא ןעסייוו ַא - ָאד - ַא - טָא טעניילַא רימ זַא ,תמא ןעטכער

 םורָאװ ,סָאד טסע עמ סָאװ טימ ,דובּכ רעייַא רעּביא טעּב ךיא

 ,טינ סָאד טהעז רענייק ןוא סָאד ןעּבָאה עלַא סָאװ ,ךַאז ַא זיא סָאד

 ? טהעטשרַאפ רחיא ,גורתא רעדנילּב א

 טינ ךיא לָאז סָאװ רַאפ ,העטשרַאפ'כ .?עדנעמיפחנמ

 עירעטַאמ עלעדייא ןייַא ,םינּפַא ,זיא סָאד ?סָאװ רַאפ ןחהעטשרַאפ

 ןעּפַאטוצנַא סָאװ ייּב ָאטינ .ןרעגניפ יד ףיוא טזיײװ רענ ?סָאד ןיא

 רעד ףיוא ָאטינ ןיטולחל רָאנ זיא'ס סָאװ ,ןימ אזַא זיא'ס ?ָאטינ

 ? סעדַא ןיא "ןָאדנָאל , סָאד יו יֹוזַא ,טלעוו

 ָאטינ זיא'ס ,ךייש זיא סָאװ !הלילחה .ע ט ַא פ א ק י ד

 ןוא ןעפיוק לָאז עמ ,סע ךיז טקישענ יו ? ןןעּפַאטוצנָא סָאװ ייּב

 זַא רָאנ ?ָאטינ טלעוו רעד ףיוא רָאנ זיא סָאװ ,ןימ א ןעפיוקרַאפ

 ,קירוצ רעדעיוו ענעגייא סָאד יקַאט לָאמ א ךָאנ ןעסעומש ?יוו עמ

 טפיוקרַאפ ןעפיוקרַאפ לייוו ,טינ ץינרע ןיא ָאטשינ טרָאפ סָאד זיא

 עמ ,טסייה סָאד ,ָאקנַאלּב ,דובּכ רעייַא רעּביא טעּב ךיא ,סָאד ךיז

 ַא טימ ןעטקַארטנָאק טערהָאיַארעּביא ףיוא ךייַא סָאד טפיוקרַאפ

 ; ףיודעדַא םעד רָאנ טלעיּפשרַאפ רחיא טָאה -- סָאד טלַאפ : הרירּב

 ןוא רעצ םענעי ייּב ּפָא רהיא טמענ --- סָאד ךיז טביוה רעמָאט אלא

 -לּבמ-?ּכּבילּבה טימ ךייַא וצ טרעהענ סע ,תסוּב ןוא תבש ןוא יױּפר
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 טהעטשרַאֿפ .ערעיײַא ךיוא ןענעז סענָאּפַאק יד וליפא ןוא ,לעקעלפ
 | : ? ןיוש רהיא

 טינ ךיא לָאז סָאװ רַאפ ,העטשרַאפ'כ .?עדנעמיפחנמ
 : םהיא גָאז ןוא םענעי וצ םוק ךיא ?סָאװ רַאפ ןהעטשרַאפ
 ,ןעד עשז סָאװ רָאנ ..."המשנ יד רעדָא ,טלעג רעדָא ! לערעטעפ,

 לעסיּב ַא ָאד רימ זיא ךאז ןייא ,טינ ?עּביארַאפ ןייק רימ טָאה
 .ןואנ רעד טימ ערָאמש ַאָו ..ספָאד םעד םינ העטשרַאפ ךיא :ערקירּפ

 ,טינ ךיא חעטשרַאפ סענָאּפַאק ןושל ןופ טשּפ םעד
 יד ףיוא טזייוו רענ ? טינ רהיא טסייוו סענַאּפַאק .ע ק 7 ע מ ש

 .סענַאּפַאק טדיינש עמ סָאװ ,סענַאּפַאק .ןרעגניפ
 ..זיא סענַאּפוק .ןרעגניפ יד ףיוא טויװװ שילעּפַאק רע ד

 .דנעדיוויד ןעמענ ףיוא סענָאּפוק ...זיא ..זיא

 -עיד ךיז טזַאפ .ןשילעּפַאק םעד ּפַא טּפטשו עט ַא פַא ק י ד

 ,ןעפורעגנַא טרעוו סָאד -- סענַאּפַאק .ןרעגניפ יד ףיוא טזייוװ רענ !ןענ

 טסּכַאװ סע סָאװ ,טנעצערּפ סָאד ,אקסע יד ,סענָאּפַאק יד ,לשמל
 . ?ןיוש רהיא טהעטשרַאפ טנייה ...ןָא

 טינ ךיא לָאז סָאװ רַאֿפ ,העטשרַאפ'כ .?לעדנעמ -םהנמ

 ,רימ ךיא ץיז םייח רעד ןיא רימ ץיז ךיא 4? סָאװ רַאפ ןהעטשרַאפ

 ,ױזַא דלַאּב .,טנעצערּפ רימ ףיוא ?ייוורעד טסּכַאװ טרָאד ןוא
 לעטפעשעג ַא ןופ ,,,סָאד ַא ןופ חשקשינ ,םינּפַא ,יקַאט סע ךָאד זיא

 ,פשמל ,זיא יװ ,ךייַא טעּב ךיא ,רָאלק ךימ עשז טכַאמ ...סָאד זיא
 רשפא יצ ,סעּב ַא יצ ,סָאה א ףיורעד ןעכַאמ ליוװ ךיא זַא ,ןיד רעד

 שזַאלעטס ַא .ןוָאנ רעד טימ ערַאמש ַא! ..סָאד ןעצנַאג ַא הליחמ יקַאט
 ?ךיא ןיימ

 רימ טיג !דובּכ ןעטסערנ ן'טימ ,ךֶא ,.שילעּפַאק רע ד

 ַא שזַאלעטס ַא ךייַא גנערּב ןוא גנורּפש ַא ךיא והט ,רעדרָא ןייַא
 .עלעווירּב ַא ס'רעפייפ ; ַאמירּפ

 ,ןעצנוק ךייַא ןעצוג סָאװ וצ .ןדרוד דיז טּפטשנ עק לע מש

 ַא ז"הנקי םע'נמוזמ רעסעּב ךייא טפיוק ,רהעמַא ? ןעשזַאלעטס
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 ןופ ןא ן} ע ד ע ז ַא ? ןופ רעדרָא ןייֵא ךיא ּבָאה טֶא .לעסיּב

 ...ןעיעשַאמ

 !ןענעיד ךיז טְזַאל ,ןועקלעמש פא טּפטשנ עט ַאּפ ַא ק י ד
 ייז זַא ,ז"הנקי םע'נמוזמ טימ עקלעמרַאי ַא ייז רהיא טלוד סָאו

 ? טָאה סָאד םינּפ ַא רַאפ סָאװ טינ רָאג ךָאנ ןעסייוו

 -ַאט ןַא ,טניימ רהיא אלימ ,נ-טע .לע דנע מים חנמ
 !עּב .ןואנ רעד טימ ערָאמש א! ...2 סָאד ױזַא טינ הלילח יקַאט רעמ

 ןיא רעמוז ַא טלעדנַאהענּפָא ךיא ּבָאה טָא ,רחיא טָאה ןמיס ַא

 ַא לָאמ עלַא טכַאמעג ,"ןָאדנָאל , טימ ,טכַאדעג טנייח טינ ,סעדַא
 עדנילּב , ַא טימ ,"ךָאנ, ַא טימ ,"שזַאלעטס, ַא ,"םעּב, א ,"סָאה,
 ,ךימ טגערפ םרחּב ךימ טנערפ ןוא ,ןעזױמעלַאש עלַא טימ ,"טכער
 ןופ ?וליפא ןעניוא עניימ ןיא טקוקעגנָא ןעוו סָאד ךיא ּבָאה יצ
 ערָאמש א! ...סַאד רהעמ לעסיב ַא ןייז ןעוועג רָאנ לָאז סע ,ןעגעווטסעד
 ַא ןייז טנַאקעג טינ דניצַא ןעד ךיא טלָאװ ,החלצה ןזָאנ רעד טימ
 עלעשרעה .עלעש רעה ךייא טָאנ טָא ?דניצַא רשוע לעקיטש
 ן'טימ סױרַא טינ זיא ,שרדמח-תיּב ןיא שמש ַא ןעוועג טינ זיא
 -עמש ןייא ןיא טכאמעג טיג טָאה ןוא קצ ער ג ןיא ?עקעטש
 טנעק רהא ?עלעסוי ןוא !טאש ?טנעזיוט גיסיירד ?ארשי
 ןופ ןענעמרַאפ ןייק טכַאמעג טינ טָאה עלעסי ?ןעלעסֹוי
 טימ קירוצ ןעּבענעגּפָא םעדכָאנ סָאד ןעּבָאה ייז ,תמא ? ןָאדנָאל
 ..ןעגעווטסעד ןופ ; יז ןעּבָאה םיחוור

 סכלעזַא טלָאז רהיא ,לעדנעמ-םחנמ בר ,ע .עטָאּפַאק יד
 וצ "ןָאדנַאל, טכיילג רהיא ?ךייַאדנוצ סָאד טמוק יו ? ןעגָאז
 רעיא רעביא טעּב ךיא ,זיא "ןָאדנָאל, ,ךייש זיא סָאוו ? "ז"הנקי,
 יקַאט ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,זיא "ז"הנקי, ןוא ,"ןָאדנָאל , ,רובּכ
 ."'ז"הנסי;;

 אפוג טפעשעג סָאד ?סָאװ וניהד .לע דנע מים חנמ
 ? סָאד זיא לעיַאר יוזַא יקַאט זיא

 תורפע זיא'ס ??עיַאר ךייש זיא סָאװ .ע ט ַא פ ַא ק יד
 סיוא סָאד ןעפיוק ערעזנוא עסיורג יד זַא ,הרבס ַא רֶאג זיא'ס ! בהז
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 ףיוא זַא ,ןייז טלהָאמעג ןעש רהעז ןָאק סע ןוא ,עזרעּב רעד ןופ

 רעדָא ,ךיילג דלָאג טימ ןייז סָאד לָאז ןעטקַארטנַאק רהָאידא-רעביא

 רעד ןיא ןעלייא ןעיינ ןעגיל ,דובּכ רעייַא רעּביא טעּב ךיא ,לָאז סע
 .שזַאלעטס ַא טימ ךיז טנערהָאװַאב עמ זַא ,טוג זיא רַאפמרעד .דרע

 .שטנעמ רעכילקילג ַא רהיא טנעז ,שזַאלעטס א טָאה רהיא דלַאּביוו

 רהעז יאדוא זיא שזַאלעטס ַא ,8ֶא . ע דנ ע מדם חנ מ

 סעדַא ןופ ךָאנ סע קנעדעג ךיא ! שזַאלעטס א ןעסיּב רעקאמשעג ַא

 רעד ? סָאד רעצנַאג רעד ָאד זיא ןעד עשז סָאװ רָאנ .ךיא קנעדעג

 4 סָאװ ןעטסָאק ךימ סע ןָאק סָאװ 4 רקי המ ;ָאד ןיא שטעווק

 טדנעו סע ?ןעטסָאק ךייש זיא סָאװ .ע ט ָא פ ַאק יד

 -נהעוועג א רַאפ ,ןעכַאמ טליוו רהיא שזַאלעטס א רַאפ סָאװ ,ךיז

 -רַאֿפ ס'עקצָארּב ןעלהָאצַאּב ןעפרַאד רהחיא טעוװ שזַאלעטס ןעכיל

 ןעכיילג ןיא ןעטסָאק ךייַא לָאז סע ,טליוו רהיא ּביוא רָאנ ;ןענעמ

 רעיא רעביא טעּב ךיא ,ןעכַאמ ןעסייהעג ךייַא ךיא טלָאװ ,טלעג

 -עג ןייז לָאז סעּב רעד :ונייהד ,"שזַאלעטס ןעטקורעג , ַא ,דובּב

 ;טרעדנוה טכַא ףיוא סָאה רעד ןוא טרעדנוה סּכעז ףיוא ןעּבירש

 רעכעה ןעטלַאה זיירּפ רעד טעוו -- ןווגינ ַא טימנ ךשפניהממ ךָאד זיא

 סָאװ אלא ;ז"הנקי ןעמענ רהיא טעוו ,ךעלּברעק טרעדנוה טכַא ןופ

 רעייַא רעּביא םעּב ךיא ,רהיא טעװ -- ? סָאד טלַאפ רעמָאט ,ןעד

 חרירּב יד ץלַא זיא --- רעהַא יאס ,ןיהַא יַאס .ז"הנקי ןעּבעג ,דובּכ

 ? טייקעצ סָאד רהיא טָאה .,ךייַא ייּב

 ןעייקעצ טינ סָאד ךיא לָאז סָאװ רַאפ .?עדנעמ:-םחנמ

 ,םענ ךיא רעדָא :;סעדַא ןיא ױזַא ךיוא זיא סעדַא ןיא .? סָאװ רַאפ

 ץנַאט תונותח עדייּב ףיוא ץנַאט ךיא ,טסייה סָאד ; בענג ךיא רעדָא

 ץלַא ךיא ןיּב -- ןהעגקעוַא טינ לָאז סע טייז ַא רַאפ סָאװ .ךיא

 ןיא ןעמ ןזיא ןענָאיצַארַאװ עסיורג ייּב .,ךיא ןיּב ןעסיורד ןיא

 .ןעשזַאלעטס עכלעזַא טימ ןערָאװעג ךילקילג ,ןעמ טנָאז ,סעדַא

 ןעמ טגעלפ ,עכָאּפע ןייֵא ןהענקעוַא טגעלפ סע זַא ,טלהעצרעד עמ

 ןעוועג טינ ךיז לָאז קרַאמסיּב ,ןעמ טגעלפ דְלֶאג טימ קעז ןעטישנא

 סָאד ןערהעקרעּביא ןעוועג טינ ךיז לָאז סע ןוא ,קרַאמסיּב ןעלהיקוצ
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 ע5 עש ר ע ה  טלָאװ ,ּפָארַא רעטוּפ רעד טימ לעיּפש עצנַאג
 ע ? ע ס ו י ןוא ,רעהירפ סָאװ עלעשרעה רענעגייא רעד ןעוועג
 ןעוועג ָאטרעטציא טלָאװ ךיא ןוא ,עלעסוי ןעּבילּבעג יקַאט טלָאוו
 טרעשַאּב טינ ךָאד זיא אמתסמ רָאנ .ךיא טלָאװ ןיפוליגּב רָאג
 רעטקורעג ַא ןעטסָאק ךימ טעװ טרָאפ סָאװ ,רוציקה ,..אמתסמ
 ? ךיא ןיימ שזאלעטס א .,..סָאד

 ,ןעהעז ךָאד ףרַאד עמ ?ךייש זיא סָאװ .עט ָאּפ ַאק יד
 סָאד ןעכַאמ רימ ?ייוו ןוא ,ךייַא ּבעילוצ .ןערינעּפמָאק ךייַא לָאז סע
 .טייז א ?ערענהעצ ַא ןעטסָאק ךייַא סָאד טעװו ,טפעשעג עטשרע
 ? ךילטנערָא

 זא ןענָאז טינ ןעמ ןָאק יאדוא ,הנ .לעדנע מדם חנמ
 ...ןעסָאדּפָא סיּפע ךילנעמ ןיא'ס בוא רָאנ ,יאדוא רעייט זיא'ס
 :רע טגָאז יו ;יתיּתכהמ ןיא ,ןעגנידסיוא ,ךיא ןיימ ןעסיײרּפָא
 --- השעמ ענעגייא יד ךיוא ,אט רָאנ ,..רעטניזעג זיא ,רעגיצניוו סָאװ
 יוװ ,טינרָאג ןיא ,רע לָאז החלצה עלעקיטש ַא ןעּבעג לָאז טָאג זַא
 טינ ךיז ןעלעוו רימ ,ףױרַא ?עדנער ַא ,ּפָארַא לעדנער ַא :רע טגָאז
 ,רימ ןעלעוו ןעגעירק

 ךייַא ןופ ,ךייש ויא סָאװ ,ךיא בָאה .ע ס ַא פ ַא ק י ד
 ןעסילש הכרּבילזמ טימ ,סָאד טסייה ,ןָאק ןוא רעדרָא ןעטסעפ א
 ? טפעשעג סָאד

 ןיא זנוא ייּב !רעדרָא ןייֵא שוריפּב .לעדנעמ-םחנמ
 ,ףױרעדַא ןיוַא זיא רעדרָא ןייַא ןוא רעדרָא ןייַא טרָאװ ַא זיא סעדַא
 ן'םיוא ..,סָאד ן'פיוא רָאנ טעמּכ ןעלדנַאה ןעטרָאד ןענעלפ רימ
 ...רימ ןעגעלפ טרָאװ

 זנוא ייב ?טרָאװ ן'םיוא ךייש זיא סָאװ .עט ָאּפַאק יד
 ַא יקַאט זיא טרָאװ סָאד ;עכילמענ סָאד ךיוא זיא ץעּפוהעי ןיא
 ןייֵא ןעמענ וצ גהונ ָאד ךיז רימ ןענעז ןעגעווטסעד ןופ רָאנ ,טרָאװ
 -טפָא ָאד טפערט סע תמחמ .טנַאלעגעּפש ןעטסערג ם'ייפ ףיױרעדַא
 ,רובּכ רעיא רעּביא טעּב ךיא ,ךיז לָאז רעדֹרַא ןייֵא ןופ זַא ,לָאמ
 ? טהעטשראפ רהיא .םעדיוּב ַא ןעזָאלסױא
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 טינ ךיא לָאז סָאװ רַאפ ,העטשרַאפכ .לעדנעמיםחנמ

 ןתונו :טגָאז עמ יװ ,סיוא טמוק סע ?סָאװ רַאפ ןהעטשרַאפ

 רעניצפופ ַאזַא עלייוורעד ךייַא טָאנ ..."לעצנעטב ךלוה ?לעּבמיצּב

 רָאנ .רעגיד'לזמ ַא ןיא העש רעטונ ַא ןיא ןייז זָאל ןוא ,ךייא טַאנ

 סע ,טרעשַאּב זיא רעמַאט ? סָאװ ןעטעּב ךייַא ךיא לעװ ןעד סָאװ

 רעסיורג ַא טייז ןיימ ףיוא ןייז טעוו סע ןוא ,ןענָאיצַארַאװ ןייז לָאז

 סעדַא ןיא יװ ױזַא ןעזָאלסױא טשינ הלילח ךיז לָאז ,ץנערעפיד

 ,רוציקה ...שטעּפ טימ ןעריזעּפמָאק טינ לָאז עמ ,טסייה סָאד ,הלילח

 ַא ןייז לָאז עלעווירּב סָאד זַא ,רחיא טפרַאד ןעהעז טפרַאד רהיא

 : .ןייז סָאד לָאז ַאמירּפ ַא ...סגיסָאד

 ןילַא ַאמירּפ {ַאמירּפ ךייש זיא סָאװ .עט א פ אק י ד

 יקַאט !ַאמירּפד ַאמירּפ .ןרעגניפ ןעבָארג ןיטימ שטעווק א .גרַאק זיא

 .עּבטמ ע'נמוזמ ַא זיא סָאד --- עלעווירּב ס'רעפייפ ,ןייֿלַא ס'רעפייפ

 רעייַא רעּביא טעּב ךיא ,טינ ןיוש רהיא טגירק ןופרעד סרעסעּב ןייק

 שילעּפַאק רעד .ןהעג ךיז טזָאל עטַאּפַאק יד ..!ץעּפוהעי ץנַאנ ןיא ,דובכ

 סָאד טמוק טייקכילשטנעמ יּפילע ןוא רשוי וּפילע זַא ,ט'הנעט זוא ךָאנ םהיא טגָאי

 םינ ,ןערעה טינ ?יװ עטָאּפַאק יד .טפלעה רעד ףיוא טפעשעג ם'נופ שזאטרוק

 .ןגירעיורט ריט רעד ייב ןהעטש טביילב שילעּפַאק רעד .ןעהעז

 רע .קילג ןעּבַאה טייל .ןוײלא דזוצנ שילעּפַאק רעד

 רשפא ןוא !לעּברעק ּבלַאה א טימ ןעּבעיז עטונ ןעּפַאח ָאד טעוו

 -עג ַא טזָאלעגסױרַא טנעה יד ןופ !ַאװיוא ?ןהעצ עלַא יקַאט

 וצ טקיש טָאג רעדייא ,ףיורעד סױרַא ןעמ טקוק לעיפיוו .טפעש

 ןעטנַאלעגעּפש עניילק יד ןענעז ?ּכח-ךסּב זַא ? "דנוק, ןעשירפ ַא

 טינ רָאג ךיוא ןעמ ןָאק עסיורג יד ןופ ןוא ,סרעלקעמ ןיילַא רָאג

 ַא םימ דיא רענעש ַא יקַאט :?עגוקנייפ ,לעיּפשייּב םוצ .ןעּפַאה

 ןוא טפעשעג ַא ןיילַא ןעכַאמ רעסעּב טעוװ רע רָאנ } דרָאּב רענייפ

 ...רעלקעמ םעד ןענעידרַאפ וצ ןעּבעג טינ יּבַא ,ןעלהָאצרעּביא טעוו

 טפעשעג ַא ןעכַאמ ןעמ ןָאק ןעסיקניח ייּב : סיקניח ,לשמל ,יצ

 סיקניח זיא סרעלקעמ ענעּביױהעג יד רַאפ .ןעטרָאק יד ייּב ןעדייס

 עטסערג יד השעמ תעשּב םהיא טימ ןעכַאמ ייז : "דנוק , רערעייט ַא
9 
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 קעװַא טרָאד ייז ןענעל --- ןענעידראפ ייז לעיפיוו רָאנ ,ןעטפעשעג

 -עג ַא לָאמ ַא ָאי ןעמ טכַאמ ןענַאמלענייּב ייּב ..,ןעטרָאק יד ייּב

 ,הטימש ַא ןיא לָאמ ןייא ?סָאד ךיז טפערט ןעוו רָאנ ;טפעש

 רָאּפ יירד ןעסיירעצ ,ןהעגנָא טוג רעהירפ ךיז ןעמ ףרַאד --- סָאד יא

 ,ןַאמלענייּב םַאדַאמ יד ןענ'הפנח ,ריט רעד ייּב ןחעטש ,לעוויטש

 שטָאח ,החּפשמ רעסיורג ַא ןופ סױרַא טמוק יז זַא ,יז ןערעהסיוא

 טימ סעשאק ַא ןענָארטעגמורַא גנַאל טינ טָאה יז זַא ,ןעסייוו עלַא
 ייּב ךרוד לָאמ ַא אי ןיוש טנָאלש עמ ,טיג טָאג זַא ןוא .,,,לעגייּב
 םוצ טמוק סע ןוא טפעשעג ?לעקיטש ַא םירוסי טימ ,תורצ טימ םהיא

 ..סּכעז העש ַא םהיא טימ ןעננידקעווא ךיז ןעמ ףרַאד ,שזַאטרוק

 םהיא ייַּב :ןעמעלַא ןופ רחוס רהעמ לעסינקַאנק ןיוש זיא רַאפרעד

 טלַאה סרעלקעמ ןופ זַא ,הליחּתכל רע טנָאז ,טפעשענ ַא טכַאמ עמ ןזַא

 -קַאנק םהיא ףור ןוא -- טינ רע טלהָאצ שזַאטרוק ןייק ,טינ רע

 ןופ רעטסעּב רעד זיא רע .רעניירגנ ןייא רעּביא טביילּב ...! לעסינ

 ַא ןעבעג בעיל אקוד טָאה ןוא ץעּפוהעי ןיא ןעטנַאלענעּפש עלַא

 ? ןורסח רעד זיא ןעד סָאװ רָאנ ;לעּברעק ַא ןענעידרַאפ וצ ןעדיא
 טשרע ןוא ,תומולח טימ רדסּכ רהֶאֹי ַא ןהענכָאנ םהיא ןָאק עמ

 ןיא רעטסניפ ןערעוו לָאז סע זַא ,קסּפ ַא םהיא ןופ ןעּפַאח םעדכָאנ

 הענ ,שטנעס א יוװ ץיז ,טלעג-הריד ?חָאצ הענ טנייה ...ןעגיוא יד

 --- רעדניק ןערהעל ,ץעּפוהעי ןיא בוטש א סיוא טלַאה ,שטנעמ ַא יוװ

 רענידעצרַאה ,םלוע-לשדונוּבר ,יוא ! הסנרּפ ערעטיּב ,ערעווש ַא
 טָא ,יירעלקעמ סָאד טָא טכַארטענסױא סָאד טָאה רעוו ! רעטָאפ

 -לָאשרַאפ ,ערעטסניפ ,עטסיוו יד --- עזרעּב יד טָא ,ץעּפוהעי סָאד

 טביילב עקלעמש .קעװא טהעג ןוא קַאמשעג טצפיז רענ ..!?עזרעּב ענעט

 לעסיב ַא ּפָאק רעד ,ןעקעטש א ףיוא טרַאּפשעגנַא ,רָאטנַאק ןעטימ ןיא ןהעטש

 .{טכַארט יז תעשב ענידיא ַא יװ ,טכַאמעגוצ:בלאה ךדעלעניוא יד ,טייז ַא ףיוא

 -קעמ יר טימ קילגמוא ןייֵא .ןזיילא ךיז וצ טדענ עקלעמש
 זיא לָאמַא ! טניה יד יו ,םהע ןעמ טלַאפַאּב ,הנוק ַא טמוק ! סרעל
 ךיז ,דירי ן'פיוא רענייא ןעוועג רימ ןיִב ךיא :ןערהָאי ןעוועג

 -פעשענ עטסערג יד טכַאמעג טייהרעליטש ,עקנילָאװַאּפ טייּברַאעג
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 ַא ,יירעלקעמ ןופ לעסיּב ַא -- דלָאנ טנעידרַאפ ,ץעּפוהעי ןיא ןעט

 ןוא ףניפ -- טנייה ..עעיצַאלעגעּפש ןופ ,טייז רעד ןופ לעקיּב

 -רעטנוא טוג טנייה ךיז ףרַאד עמ .םענייא רַאפ סרעלקעמ גיצנאוצ

 םעד ןָא ךיז טפיול עמ !|ןענָאירעּבירַא ייז לָאז עמ ,ןעלטרַאג

 טהעג עמ ,טינ טקנירט עמ ,טינ טסע עמ .;טנוה ַא יו ,גָאט ןעצנַאג

 ,? ןוהט ןעמ לָאז סָאװ .{השבלה יד ךיז ףיוא טכַארטַאב רענ .רעכטעב ַא יו

 סָאװ ,קילג ַא - ...ןעלהֶאצ ןעמ זומ "עשזדלינ , ,סיורג זיא הָאצוח יד

 טָאה טדָאטש ענעצנַאג יד .טנעפעעג ןעגיוא יד לעסיּב א טָאה ז"הנקי

 סכלעזַא םעד ןיא ןעמ טָאה סָאװ + .ז"הנקי וצ ןָאהטעג םענ ַא ךיז

 עניימ עלַא ּבָאה ךיא !  יז טסייוו רהָאידץרַאװש רעד ? ןעהעזרעד

 ןערַאזַאל טלעטשעג תולדּב ךַאּבענ .ז"הנקי טימ טליײטַאּב "ןעדנוק,

 טפיוקעגקעװַא .{םינּפ גידנעניש א טימו !עה-עח ,ןעיעשאמ טימ

 -נוה ןעּבעיז ףיוא ז"הנקי םע'נמוזמ םענעצנַאנ םעד טעמּכ ייז ייַּב

 -עג ךיוא ,ןעגידניזרַאפ וצ טינ ,ּבָאה ךיא ,השקשינ ..לעּבור טרעד

 טַאלג רָאנ ,הבנגּב טשינ םולשו סח ,לעּברעק ןעש ַא ייברעד טּפַאה

 ...סרעלקעמ רעצעּפוהעי עלַא יוװ ,לעטסנעידרַאפ ַא ןעּביױא ןופ ,ױזַא

 ףרַאד עקלעמש ןוא ,ןענעלייק ,ןע'נלזג ,ןענ'הבנג :ץלַא ןעגעמ ייז

 ייּב ןערָאװעג סיורג ןענעז ייז ...ןענעוו אּבח-םלוע ןופ ןעווערָאה

 ןיא עקלעמש ןוא !ןעריקנַאב !ןעטסירָאטנַאק !ססיּפ -- ךיז

 ,ןעגעווטסעד ןופ !ךע - ךע - ךע -- עקלעמש רענעגייא רעד ץלַא

 :ןעמוקנֶא םינ םענייק ֹוצ ףרַאד ךיא .רַאפרעד טָאנ ןעקנַאד

 טנעבער רעז ..זַארפ זיא לעסיּב ַא הרוחס ןוא ,טכעג לעסיּב ַא ןַארפ

 םַאט ַא ךיז םוהט רענ ..ענ'נמוזמ "רעװענַאּפש. ןַארפ .ןרעגניפ יד ףיוא

 רעד ןיא ּפַאט א ךיז טוהט1 ...רעוועקרַאח? ןַארפ .ןענעשעק ןייא ןיא

 םעצשוקעט , ףיוא ןוא ,"ןעטעליּב ענשירגיוו, ןוא .ןענעשעק רערעדנַא

 "ילעד רעצעּפוהעי, ם'נופ סעיצקַא לעסיּב ַא ןוא ,לעסיּב א "טָאצש

 ם'נופ טפעשעג סָאד ,ןעּבעג רָאנ לָאז טָאג ,ןַארּפ זיא "ןַאשז

 ןיוש טעוװ ,ןערעסעּברַאפ לעסיּב ַא ךיז לָאז "ןַאשזילעד רעצעּפוהעי,

 ...ןעיעשַאמ ייּב ןוא ןערַאזַאל ייּב ,םשח הצרי םא ,ןוהט וצ סָאװ ןייז

 -עוו ךיא טלַאװ םינוק עקיטעזַא ...! םינוק ,יִא .ןםינּפ גידנענייש א טימַו
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 .ןטנַאװ רעד ףיוא טקוק רעֶנ ...! םינוק ענעטנַאילרַאּב {דס ַא ןעּבַאה ןעל
 טרהָאפ רַאזַאל ןעוו ,טייצ יד טקנוּפ ! רעגייז רעד ףלעווצ ןיוש ,ָאהא

 -- ריט רעד ייּב םהע ןעּפאה ןעפיול ףרַאד עמ .ןעקיטשהירפ

 ַא ןעקישניירַא םהע טעװ ןוא ןעבָאה תונמחר טָאג טעוװ רעמָאט

 .{קעװַא טהעג רעֶו ..?עטפעשעג א ןעכַאמ סיּפע קנַאדעג



 טקַא רעטירד

 -ר עפי צ -- .רַאטנַאק ןיא ןערעפייפ ייב ,םורַא םישדח עכילטע !יאנ

 -נוא ןערעהיוא יד ,טרָא ס'רעפייפ ףיוא ,ןַאןעביוא טציז טַאל ב

 ַא טימ לעגענ יד ךיז טבָאש ןוא ,לעכיט סייוו ַא טימ ןעדנובעגרעט

 ןיפ ,שיוורעדע?לפ טהעטש טיײײז רעד ייב .?ערעטעמ ןיילק
 ףיז טמעק ןוא טנַאה רעד ןיא עלעגעיּפש ןיילק ַא טלַאה ,טצוּפעגסיױא

 ,סעטַארג יד ןיא טלעטשרַאפ טציז ץנימ רע ביז .לעדרעב סָאד

 ט'זגורב'עגנָא ,טנערָאצרַאפ ,טנעה עדייב טימ ּפָאק םעד רעטנוא-טלַאה

 .ןטלעװ רעצנַאג רעד היוא

 .ענעצס עטשרע

 ,ףעש רעזנוא טימ ןייז סָאד ןָאק סָאװ .ט א? פ ר ע פי צ

 ?רָאטנַאק ןיא ָאטשינ ךָאנ טעּפש ױזַא טנייה זיא רע סָאװ

 ףיוא אממתסמ .ןעפָאלש ךָאנ רחעק .ש יֹוו ר ע ד ע ? פ

 ,בולק ןיא טכַאנ עניטנייה ןעוועג

 ןענופעג ?ןעטיזיו טימ ?סָאװ ?ָאה .טַא?לּברע פיצ

 ,טסייו רהיא ?רהיא טדער סָאװ ,ןעטיזיוו ןעכַאמ וצ טייצ ַא

 ,ןעטקַארטנַאק טנייה סיּפע ךָאד זיא זנוא ייּב ? טדער רהיא סָאוװ

 !עיצ-אז-יל-א-ער ?טרעה רהיא ,עיצַאזילַאער

 ךיא ?ױזַא רהיא טיירש עשז סָאװ .ש י וו ר ע ד ע? פ

 .עיצַאזילַאער טנייה זנוא ייּב זיא'ס זַא ,ךייַא טימ ךיילגנ סייוו

 ילאער ,ךיז טהעטשרַאפ ?סָאװ ?אה .טַאלּברעפיצ

 ףניפ רשפא ןעבענ ןוא ןעמענ נָאט ןעניטנייה ןעפרַאד רימ .עיצַאז

 ןילַא ז"הנסי ?ןעדערוצסיוא עלעטרעוו א  ,סעיצקַא טנעזיוט

 ? רהיא טניימ ל?עיפיוו -- ןעריזילַאער רימ ןעפרַאדַאּב
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 ןובשח םעד ןַא ,ןיימ ךיא ..ןימ ךא .שיוורעדע?פ
 ףיורעד .,ןעמעלַא זנוא ןופ רעסעּב ןעסיוו רהיא טפרַאד ז"הנקי ןומ

 ,רעטלַאהכוּב רהיא טנעז

 טגָאז ,טנעזיוט רַאֹּפ א ?סָאװ ?אה .ט ַאל בר ע פי צ

 טנעזיוט יירד רעכעה .תועט ןעסיורג ַא טָאה רהיא ,עפ ? רהיא

 ,ןעשוטלעטס ץוח א ,קיטש טנעזיוט יירד ? טרעה רחיא .קיטש

 עמ יצ ,ןעבעג זנוא טעוו עמ יצ ,ןעסיוו טשינ ןָאק עמ סָאװ ,עכנלעזַא

 ? ךייַא טנָאז עמ סָאװ ,טרעה רהיא .ז"הנקי ןעמענ זנוא ייּב טעוו

 עלַא ןַא ,רע טניימ שַארּב .ןדיז רַפַנ שיֹוורעדעלפ

 ךיא .ןדיוה! ..רע יו ױזַא ,רעהיוא ןעקניל ן'פיוא רעטנוא ןעקניה

 ,ןייוו ןוא ךיס ךיא ץעז טָא ; ןוהט ןעלעוו רימ סָאװ ,טינ רָאג סייוו

 .טלעג ןענעלוצ ,הלילחו סח ,רעפייפ טעוװ רעמָאט

 זיא רע גילדעוו .ןסיורא סעטַארג יד ןופ} ץנימרעּבליז

 ןעגיטנייה חרּפּכ יד ןערעו טנעמעג רע טלָאװ ,זנוא ןענעק אצוי

 ,וליפא נָאט

 ןעמ טנעידראפ ןעריקנַאּב עשיטייל יב .שיוורעדע? פ

 ,פעטפעשעג א וצ ייז טרַאש עמ ;רָאנ טייז רעד ןופ לעּברעק ַא

 .עיצקַא ןייֵא

 ןעמענ רימ ןעלעוו ואו ?סָאװ ?ָאה .ט א? בר ע פי צ
 .ןעצנערעפיד ןעלהָאצ ןעזומ ןעלעוו ריס ? רהיא טנערפ ,סעיצקַא

 ךַאטער ,ילעג ,ןעגרָאמ טֹוג .ןדיז ראנ שיוורעדע?פ
 .ךיא גָארט

 רימ ןעלעוו חרירב ַא ?סָאו ?87ָ .ט ַא 7 ב ר ע פ י צ

 טימ טינ דער ךיא ,ריסַאק םעד נערפ ַא רָאנ טוהט ,ונַא ? ןעּבָאה

  ף?עסַאק רעד ןיא טלעג סיּפע רימ ןעּבָאה ךס ַא ,םהיא

 !תחדק .ןועשיװרעדעלפ וו ץנימ רעּבליז

 עכילטע ?סָאװ ? אה .ןועשיװרעדעפוצ סט ַאלברעפיצ
 ?טנעזיוט

 !רע טגָאז ,תחדק .שיוורעדעלפ
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 טסייה סָאװ ?תחדק .ןועשיוורעדעלפ צו טא 7 ב ר ע פי צ

 ,סעירעס ,ןערעיּפַאּפ סיּפע זיא ואו ? טלעג סָאד זיא ואוו ? תחדק
 .טינ םהיא טימ דער ךיא ,טשרָאקַא םהיא טנערפ ,ונֲא ? סענָאּפוק

 טגָאז ?ןערעיּפַאּפ .ןןעשיוװרעדעלפ וצְנ ץנימ רע ּבליז

 .ןעסעגענפיוא ןעּבָאה זיימ יד זַא ,םהיא
 ,לעיפיו ?סָאװ ? ַאה .ןןעשיװרעדעפוצ) סט ַאל ברעפיצ

 | ? רע טגָאז

 ! ןעסעגעגפיוא ןעּבָאה ,רע טנָאז ,זיימ יד .ש ייוור עד ע? פ

 רע יצ ,עגושמ ןיא רע יצ .ןּדיז רעסיואו ט ַא? ב ר ע פי צ

 ?ןעניז ם'נופ ױזַא טַאלג זיא רע יצ ,חעד-רסח זיא

 רע זַא ,םהיא טגָאז .ןועשיװרעדעפ וו ץנ ימ רע בכל? יז

 ,טינ טסייוו רע .ןעניז ם'נופ יא ,העד-רסח יא ,ענושמ יא ןיילַא זיא
 ."רעטלַאהכיוּב , רענעש רעד ,ךיז טוהט םהיא טימ סָאװ

 ?רע טגאז סָאװ ? אה .ןועשיװרעדעפ צו סט א? ברע פיצ

 טנעז רהיא ןזַא ,ךייַא ףיױא טנָאז רע .ש יו ו ר ע ד ע 5 פ

 ..טרעיילשעג ךייַא טָאה סע רעװ ,טינ טסייו רחיא ;המהּנ ַא

 ןוהט וצ סָאװ טינ טסיײװ רע !;לעקנעב ן'פיוא רעטנוא-טננירּפש טָאלברעמיצו

 לעדנעמ:םחנמ ןַאױעמוק סע ןוא ריט יד ףיוא ךיז טנעפע סע .סעכ רַאפ
 .ןעטַאּפַאק יד א שילעּפַאק רעד :סרעלקעמ ייוװצ ענייז ןוא

 .ענעצס עטייווצ

 רהיא טנעז סָאװ ,ונ .ןעטַאּפַאק רעדוצ) ?עדנעמיםחנמ
 ...סָאד יד םהיא טזייוו ,םהיא וצ וצ-טהעג ? סָאװ ןהעטש ןעּבילּבעג

 ךייַא טימ ךיז רע זָאל ..םהיא טזייוו ז"הנקי ףיוא ןעשזַאלעטס יד

 | | - .ךיז רע זָאל ןענעכערעצ

 ,טהעג .טכערעג ןענעז ייז .ןשילעּפַאק םצו עט ַאמַאק יד

 ,ךייַא רע זָאל ,ױזַא ןוא ױזַא םהיא טגָאז ,ריסַאק םוצ וצ ,?חומ טייז

 ףיוא טמוק סע סָאװ ןעלהָאצפױרַא ,דובּכ רעייַא רעּביא טעּב ךיא
 .סָאה ן'טימ ןעשזַאלעטס ייווצ יד
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 ?רוג רעד ןעלַאפעג סיּפע זיא סָאװ .ש י? עּפ ַא ק ר ע ד
 .ךיא טינ ,טכַאמעג ךָאד רהיא טָאה טפעשעג סָאד ?רימ ףיוא

 !ןעדיא ַא טימ ןָא ךיז טביוה סָאד טָא .עט ָא פַאק יר
 סע זַא ןוא ,"וידחי, ט'הנעט'עג רע טָאה "שזַאטרוק , ןעמענ םייּב

 טּפוטש רעו .ןעטניה ןופ ןעביילּב וצ קשח רע טָאה ,סיּפע וצ טמוק
 .ךעסעּב טסַאּפ ךייֵא ,טהענ ,ךימ טנלַאֿפ .ןרעטנוא םהיא

 ? רעסעּב רימ טסַאּפ סָאװ רַאפ ,ש יל עפַא ק רע ד
 טעּב ךיא ,טהעג רהיא :;ױזַא םורָאו .ע ט ָא פא ק י ד

 .שיסור טדעד ןוא שילעּפַאק ַא ןיא ,דובּכ רעיא רעּביא

 ןעגניד םעד ןופ זַא ,ארומ ּבָאה ךיא .?עדנע מי חנמ
 ךיז ףרַאד עמ .ארומ ךיא ּבָאה ןעמוקסיורַא טשינרָאנ טעוו ךיז

 ןוא שמש םעד טקיש עמ, : רע טגָאז יו ,ןעמ ףרַאד ןייֵלַא ןעבורּפ
 ןוא ריסאק םוצ ןציטהעג ,לעטיה סָאד סיוא:טוחט רע) .'ןייֵלַא טהעג עמ

 לעדנעמ-םחנמ םַאס ַאי .ןשיסור ףיוא לערעטסנעפ ן'כרוד םהיא וצ טדער

 שזַאלעטס עניװוָאלַאּפס אוד טסעי סָאנ ווא ...ַאקוועלירתּכ זיא

 : ...ַאמירּפד ַאמירּפ ז"הנקי ַאנ
 סָאװ ,שידיא ףױא טנַאז .ןסעע טמנ ץנימרעבליז

 | ? רחיא טפראד

 "ךַאפ ןייק רימ ףיוא ףרַאדַאּבותלעמ .?עדנעמ-ם חנמ
 ,שיסור ףיֹוא ןעּביױוהעגנָא הליחּתכל ּבָאה ךיא סָאװ ,ןעּבָאה טינ לעּביא

 ,תינשהו ןוא ,רהיפנייַא רעד ..,סָאד רעד ױזַא ָאד זיא ,תישאר ,לייוו !
 ןיא ןעהערדמורַא ךיז ,ךיא יו ,שפנ ַאזַא רַאפ טינ יקַאט טסַאּפ
 ,ךימ ןָאק עמ ;שידיא ןעדעד ךָאנ ןוא עזרעּב רעד ףיוא ץעּפוהעי
 ןוא ,ךיא ןיימ דיא ַא ..,סָאד ַא ןיּב ךיא זַא ,ןענעקרעד ,םולשו סח
 .הליחמ םייהַא דובּכ טימ ןענַאד ןופ ןעסָאדסױרַא הליחמ ךימ

 ?רהיא טליוו סָאװ ,רוציקה .ןוײבב ץנימרעּב?ליז

 .ױזַא זיא ןופרעד השעמ יד ,רוציקה .?עדנעמימחנמ
 ַא בָאה ךיא ,ךיא ןיּב עקוועלירתּכ ןופ ?עדנעמ-םחנמ ןיּב ךיא
 ,סעדַא ךרוד ,ךיא ּבָאה טלעוו רעד ףיוא םש ַא ...סָאד ?עקיטש

 ,לָאמא "ןָארנָאל, טימ טלעדנאהעג לָאמַא בָאה'כ ,"ןָאדנָאל , ךרוד
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 טימ ...סָאד טסייה ױזַא יו ...סָאד טימ ךיא לעדנַאה טנייה
 .ז"הנקי

 !טדער עשז ױזַא ?ז"הנקי .ןסעכ טימַנ ץנימרעּב?יז
 טרָאד .ןטנעדנַאּפסערַאק ן'טימ רעטלַאהכוב ן'פיוא טזייוװ רענ .ןיהַא םהעג

 .ז"הנקי ןעּבעג ךייַא ןעמ טעוװ
 סאוו .ןועלדנעמיםחנמ וצ עלעכײמש א טימ) שיוורעדע?פ

 | ? סטוג ןעגָאז סיּפע רהיא טעוו

 לָאז סטוג ַא רַאפ סָאװ .ןטנעח טמנ לע דנע מיםחנמ
 -ניוושעג ,ךיא ּבָאה טהערדענ ּבָאה'כ ? ךיא לָאז ןעגָאז ךייַא ךיא
 .ז"הנקי טימ .,..סָאד טסייה יױזַא יו ,,,סָאד טימ טעטולּפעג ,טלעד
 ! עטָאלּב --- עלעּביצ ,םעדיוּב ,שקָאל ַא ,סעּב ַא ,סָאה ַא ,ןיהַא ,רעהַא
 טשינ ןעפלעה ,לעּברעק ַא ןענעידרַאפ וצ טרעשַאּב טינ זיא'ס זַא
 ,ךיא לָאז ךיילנ ןעמוקסיוא לָאז ךיא יאולה .,ןעטפַאש'הירּב ןייק
 ם'ייּב טּביײלּב רע זַא ,ןערהעג זיא ןַאמערָא רעד, : רע טנָאז יו
 | ."ןרק

 ערעייֵא ךַאנ העטשרַאפ ךיא .ןדילדנירפנ שיוורעדעלפ
 עשז טייז .ז"הנקי ףיוא תונוּבשח זנוא טימ טָאה רהיא זַא ,דעד

 ךייַא טימ ךיז טעוו רע ,רעטלַאהכוּב רעזנוא טציז ןָא ,חירטמ ךיז
 ףיוא טיירש ןוא רעטלַאהכוב םוצ ןעלדנעמיםחנמ וציטרהיפ רע1 .ןענעכערעצ

 טימ ןובשח ַא ַאד טָאה דיא רעד !טאלברעפיצ ררעה .ןלוק א

 | !ז"הנקי

 ? ױזַא רהיא טיירש סָאװ ?סָאװו ?ָא .טַאלברעפיצ

 | .טציז .ןןעלדנעמיםחנמ וצ! !ּביוט טינ ןיּב ךיא

 .ןלעקנעב קע ןײא ףוא וצ ךו טצעו לע דנעמיםהחנמ
 -ניוושעג לעסיּב א ָאד ּבָאה'כ .,ױזַא זיא ןופרעד השעמ יד ,רוציקּכ
 ,ךיא ּבָאה ז"הנקי טימ ...סָאד טסייה ױזַא יו .,.סָאד טימ טלעד
 -ברעק עכילטע יד טקָארּבעגנירַא ,ןעכַאמ סיּפע לעוו ךיא ,טניימעג

 ןעּבלַאהטירד יד ףיוא ןעציז ןעּבילּבעג ןוא ,טקָארּבעגנײרַא ךעל

 .ןעטקַארטנָאק זיּב ,רעייא יד ףיוא ןהוה ַא יוװ ,ןעּבילּבעג ןעשזַאלעטס

 יקַאט זיא ןענָאיצַארַאװ ןופ ,ןעשזאלעטס ןופ ,רתסמ גופ טרָא ןייֵא
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 רַאפ הרּפּכ יד ןייז יקַאט געמ ץעּפוהעי ? היא טרעה סעדַא רָאנ

 .ןייז סע געמ סערא

 ןופ גנוזייוונא ןיֵא ?סָאװ ?ַאה .ט ַא? בר ע פי צ

 | ? רעהא טזייוו ,ונַא 4? םעדָא
 ךייא ףיוא יקַאט זיא גנוזייוונא סָאד .לעדנעמיפחנמ

 ףיֹוא ,יקַאט ןײלַא ךייֵא ןופ רָאנ ,סעדַָא ןופ טשינ רָאנ ,סָאד ןזיא
 ןופ סױרַא טמענ רענ .ז"הנקי ףיוא ..סָאד טסייה ױזַא יו ...סָאד
 .ןרעטלאהכוב םעד רעביא סָאד טינ ןוא רעיפַאּפ א ענעשעק:-םעזוב

 ַא טימ זָאנ יד ןַא טלעטַאז ,רעיּפַאּפ סָאד טמעו טא? בר ע םיצ
 תזחגססנאתוזז 100ץ4802! 110 ךשצפוז'8 .{ףיֹוה טנעייל ןוא ןעלירב רַאּפ

 {גרזא עז 19-10 שסעסהעא סצעץנג8ע0 . ..2078 סצזנאזז ...2762064 00-

 ץס000אפ} תוס סההעפ םקרזע תהא חמעמתבצ םהענסואק 2ס08ױ8 2201 ש0-

 תהקתנמססצמפ . ?גאטסץמימ ' ס'פ שסאץזעאעג תץנע04הגע, 110028-:460 0

 שסתמגדאז 010 חחסעכוז0 1020 02000 סעדֶצ 0058 תסהאחצת ךמצעפ עק

 געצעז 800204810/ ('8 00מ0ץעזסעווזאיפ תסטצסתוסאחמפ תם. 48400מ3.

 ,סָאד טסייה ,רהיא טליו ?ז"הנקי ?ַאהַא .ןןעלדנעמיםחנמ וצו
 ? םעיצקַא ןעמענ ,ןעריזילַאער

 :רע טגָאז יו .אקוד ואל סעיצקַא .2 עד נע טדס חנמ

 סָאװ ."סעקישטרילַאפ יד טניימ עמ ,חדגה יד טשינ טניימ עמ,

 ךיא ?ז"הנקי ..סָאד טסייה ױזַא יו ...סָאד סָאד רימ גיוט

 ןעמוקסיורַא רימ טעו סע .ךיא ?יוװ ןעדיזעּפמָאק ךייֵא טימ ?יוו

 טרעדנוה ןעבלַאהטירד ךעלּברעק ַא ,ךָאנ ןוּבשח ןיימ ךָאנ ,ךייא ןופ

 ןיִּב ,רעניצפופ ַא ןיא זנוא ייּב ןהעג טעוװ סע ּביוא רָאנ .רימ טעוװו

 ...ירָאטַאק רעכלעוו ,דיא אזַא טינ ךיא

 םעד ןעלהָאצנײא רימ טעװ היא יו םעדכַאנ !ררעה רעטרהעענַו *
 ךיא ןיב ,קעבור ... ןופ עמוס יד רחַאֹי ... ןעגידנעמוק ם'נופ רַאורבעפ ןעטס

 סעיצקַא ןהעצ רעדרַא רעיא וצ רעדָא ךיײא ןעבענוצסיֹװַא תבייחתמ דימ

 ןעטינס ןכאנ .סענַאּפוק עגידנעפיוק יד טימ ז"הנקי טפטשלעזענ רעד ןופ
 תועיבת םוש ןייק ןהֵא ,טפַארק ןייז ףעירב רעד טא טרילראפ רעבא רַאורבעּפ
 .רעפייפ .ו| ,גנוטכַא רעלופ טימ .ןערעדנַא םוצ םענייא ןוּפ

 ן.רעגעגסיורא יד ןופ טצעזרעביא)



 םכולע-םולש 86

 םעד טניימ עמ .ןויירא ךיז טשימַו .ש י5 ע פַא ק ד ע די
 ..ןעלהָאצסיױרַא רהיא טלָאז ,טפערטַאב סע לעיפיוו ,ץנערעפיד

 -עיד ךיז טזָאל .ןשילעּפַאק םעד ּפֶא טּפטשו עט ַא פ ַא ק י ד

 ם'ייּב טלַאה ןוא ,רעדמערפ א ,ךייש זיא סָאװ ,זיא דיא רעד !} ןענ
 .רעּביא טעּב ךיא ,טָאה רע .,עקוועלירתּכ ןייק םיהַא ןערהָאפקעװַא
 - ,ןעמעהטָא טינ םהיא יז טזָאל ,עט'רוחּב עטוג ַא ,ּבייוו ַא ,דֹובּכ רעייַא
 םהיא טימ ךיז טלָאז רהיא ,ןעטעּב טלָאװענ ךייַא רע טָאה ןֵּכ לע

 ןעלהָאצסיורַא ,דֹובּכ רעייַא רעּביא טעּב ךיא ,יקַאט ןוא ,ןענעכערעצ

 ,ןיוש רהיא טהעטשרַאפ טנייה .ןובשח יּפ-לע ךעלּברעק עכילטע יד

 | ? ןיינ יצ
 -ַאֹּב ותלעמ תמחמ ,יקַאט דְלַאֹּב יקַאט .לעדנעמ-םחנמ

 ןעדמערפ ַא ףיוא ...סָאד ַא ףיֹוא אד ץיז ךיא זַא ,ןייז ןעסיוו ףרַאד
 ,תינשחהו ןוא ,ןייז טינ ָאד ךיא דָאט ,תישאר .,ָאד ךיא ץיז ןעגָאװ
 טצעז ףעירּב טימ טצעז יז .,ןעּבעל טינ עט'תינולּפ ןיימ ךימ טזָאל
 ןופ סױרַאטמוקַאב רעו .טהעז רימ טּביירש יז סָאװ ,טהעז טָא .יז
 | | | .ןףעירב ַא ענעשעקיםעזוב

 ןוא ןעלירב יד ןָאטוהט ,ףעירב םעד טפעו סט ַאל בֹרעפיצ
 גלפומ םכחה םסרופמה דיגנה ילעּב דובכל, .ןלוק ַא ףיוא טנעייק
 ,ןעדלעמ וצ ריד ךיא םוק ,סנעטשרע .,י"נ ?עדנעמ-םחנמ ר"רחומ
 .טנוזעג ןעטסעּב ןיא ,ךרּבתי םשה זיא טּביױלעג ,עלַא ןענעז רימ זַא
 ,רעגרע טינ רעטייוו ףיוא ןערעה וצ ריד ןופ עכילמענ סָאד טָאג בעג
 ריד ףיוא לָאז חנושמ התימ ַא ,ךיד ךיא נערפ ,סנעטייווצ -- ,ןמָא
 יד ןוא שילעּפַאק רעד ,שיוורעדעלפ1 ?,.רעיירטעג רענידעצרַאה ,ןעמוק
 םעד סיױרַאטקעטש ץנימרעבליז .ןערעהיוא ןוא ל?יוס ףיוא ןעלעטש עטָאּפַאק

 ןצ ךיז טרעה ,ןעניוא יד וציטכטמ ,סָאריּפַאּפ א טרעכיור ,סעטארג יד ןופ פָאק

 ןוא סיוא ךיז טסוה ,ןעלירב יד סיואטשיו טאלברעפיצ .,רעהיוא ןייא טימ

 התימס ַא ,ךיד ךיא גערפ ,סנעטייווצ, .ןהנוב טימ ,ץַאמשעג טנעייל

 ניל ךיא ! רעיירטעג רעגידעצרַאה ,ןעמוק .ריד ףיוא לָאז הנושמ
 טינ תוחוּכ עניימ וצ םויה דע ךָאנ ןָאק ןוא רעטניוו ַאזַא טעּפָא
 טלעזָאמעג ןוא טקָאּפעג טָאה דניק ערעטלע סָאד סָאװ ץוח ַא ,ןעמוק
 ןעדָאּבעג ןיוש סָאד ּבָאה ךיא ,"רָאד , יד טָאה עקשטיניילק סָאד ןוא
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 -ָאטשענ ,ןעבָארּפשענ ,דמאז ןיא טצעזעג .,ןעיילק ןיא ןוא ץלַאז ןיא

 סע ּביוא טסייוו טָאג ,טינ ןעדיא ןייק טוהט עמ סָאװ ןָאהטענ ,ןעכ

 ןעטרָאד ךיז טציז ,טינרָאג ,רע ןוא ,סעקרענוא ענירג ןעבעלרעד טעוו

 ! בוט-םוי א ,םחיא ףיוא הלודנ ַא ;ףַארנ ַא יו ,ןעדנואוו עטקאהעג ןיא

 ,סעדַא טינ ןַא ! םלוע-?שדונוּבר ,ןערעוו םהיא לָאז טרהעטשרַאפ

 ,,ו"הנסי, טנייה ,"ןָאדנָאל רעהירפ ! רחוס ַא ץד .ץעּפוהעי זיא
 ןליפא ביוה ךיא יצ ,תורצה לּכ ןופ ןוא ריד ןופ ןעסיוו יֹוזַא ךימָאל

 טא קילנמוא רעיינ ַא ראפ רימ ףיוא זיא טָאד טָאװ ,ןעפיוו ֹוצ ןָא

 העוו ןוא ךֶא זא ,ןיוש ךיא סייוו ןעקילג ענייד ! זָאהעגקַאמש סָאד

 -- 4 ןד טסקנעדעגנ -- ,טכאדעג טנייה טינ ,סעדא ןופ ! ךימ זיא

 ןעד ריד ךיא ּבָאה ,ךעלעגייפ ענעדליג ןעּבירשעג ךיוא רימ וד טסָאה

 ריד זיא טָאנ יו ,לעדנעמ ,ףיולטנא .;ךָאנ טלָאמעד ןעּבירשעג טינ

 ךָאנ םהיא קיש ךיא ?וד טסקַאנק סָאװ ,ךאד רעמערָא ? ! בעיל

 ? רע טוחט סָאװ ףוסל ,םייהא ןעמוק לָאז רע ,תועצוה ףיוא סיורַא

 ...! ץעּפוהעי ןייק רהָאי עצרטווש ידָלַא וצ קעווַא םחיא סָאד טנַארט

 ;טנאלוקעמס ַא ןופ פאק ַא ןײרא ךיז טקעטש סע ןוא ריט יד ךיז טנעפע סעֶו

 ,טנַאה רעד טימ ךַאמ א טוהט ריסַאק רעד "?רָאטנַאק ןיא ןערעפייפ ָאטיג,

 ךיז טאה ףיורעד, .ןרעטייװ טנעײל טַאלברעפיצ ,וצ ףךיז טכַאמ ךיט יד

 דנענוי .א ָאד ןעציז לָאז ךיא זַא ,טכַארּבעגסיוא עמַאמ-עטַאט יקַאט

 רעד ,רע ןוא ,סעטַאילקסיּפ רעדניק ךעלציּפ טימ עקוועלירתּכ ןיא

 טימ ןעטרָאד ןעיילשמורַא ךיז םעוו ,רעניימ רעבעגטיורּב רענעש

 ייז ייב טָאה ,טגָאזעג סנייטשמ ,ּבייוו ַא סָאװ ,סענַאטַאלרַאש עלא

 ןייק .! טלעוו א ןוהט וצ ןעּבָאה לָאז רימ טימ ןוא ,עדרעוו ענעש א
 םנייטשמ ,זא ,ןָא הנותח רעד ןופ טַאהעג טשינ ךָאנ ךָאוװטימ ןעטונ

 לָאמ ַא רעדעיוו ןוא ,טַאהעג ןוא םהיא ןענָארטעג רָאנ ,טגָאזעג

 םהיא ןעגנַאנרַאמ לָאמ ַא רעבָא ןוא ,טַאהעג יא ןעגָארטעג םהיא
 טסרעה,,--! המכח ַא יקַאט ןיא עניימ עמַאמ .יד ,יֹוא .ןעגָארט ףיוא

 רעד ךָאנ דלַאּב ןעגָאז רימ יז טגעלפ ,עוירטעג עניימ רעטכאט ,וד

 -ַאב סָאד ,טנייד ןעכענטמ סָאד טשינ רימ טלעפעג סיּפע ,הנ'תח

 יז :ןעמ טגָאז יװ ,ריד טימ םנייז ןוינעצומ-וינעצוק עגידנעטש
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 וצ טינ רימ ייז ;ןעננילשנייַא טינ ךיד לָאז ךיא ,סיז וצ טינ רימ

 ַא ןעטייל ייּב ,העז טָא ..,"ןעיײּפשסױא טינ ךיד לָאז ךיא ,רעטיּב

 רהיא סָאד לָאז טרהעטשרַאפ ,עטַאלז-עמוילב ,רעגײטשַא ,בייוו

 וד ןעװ !ןַאמ רהיא ייּב טלעוו יד ּפָא סָאד טּבעל יז יװ ,ןערעוו

 ,ּבייוו ַא רַאפ ,וד טסלָאז ןערַאהרעד טינ ,ןעטַאלז-עמוילּב טסָאה

 ךיא .,ןעּבָאה רימ טָאג ַא רַאפ סָאװ ,טסואוועג ןיוש וד טסלָאװ

 ,עסיורג ַא ריד הּכמ ַא ,עטשאלז-עמוילּב יוװ ,ןעלעטש טינ ךימ לעוװ
 .טימ ךיא זומ --- ,הטרעוו טזיּב וד יו ,ןעינערָאק ןוא ךיד ןעטלעש

 לעדנעמ ,ןעטוג טימ יקַאט ריד ךיא גָאז 4? ךיא בָאה הרירב א ,ןעטוג

 ףיוא ,םש הצרי םא ,ןערהָאפ ֹוצ טינ וד טסמוק רעמָאט זַא ,עצדרעס
 ןָאק ךיא ,לעּביהְאּפ ַא ףיוא ןעטכער ךיז וד טסלָאז ,םייהַא חסּפ

 ַא ריד ןעכַאמ ןעטרָאד ןוא ךיוא ץעּפוהעי ןייק ריד וצ ןעפערט

 טקעטש סע ןוא ריט יד ךיז טנעפע סע1 ?..ףוס ןערעטסניפ ַא ןעטסיוװ

 -נַאק ןיא ןערעפייפ ַאטינ ךַאנ; :טנַאלוקעַּפס א ןופ ּפָאק ַא רעדעיוו ןײרַא ךדיז

 .וצ ךיז טכַאמס ריט יד .טנַאה רעד טיס דאס ַא טוהט ריסאק רעד 7 רָאט

 ריא ..ףוס ןערעטסניפ ַא ןעטסיוו ַא .., .ןרעטייוו טנעייפ טָאלברעפיצ

 טכער ,םינּפַא ,ךיד טָאה ץעּפוהעי סָאד זַא ,ךעלווירב ענייד ןופ חעז

 ,וד טסגָאז ,ןעלעפעג ריד זיא'ס ! םינּפ ןיא ריד הּביס ַא ,טעּבוילַאּפ

 ןעדניצ סענרעטנַאל ,טנַאװ רעד ןופ ןעטרָאד ךיז טּפַאצ רעסַאוװ סָאװ

 -ןעפיול ןענהַאּבנעזייַא ,טיוה רעלעה רעד ןופ ןיילַא ןָא ןעטרָאד ךיז

 המודכו ,טדָאטש ןעטימ ןיא קירוצ ןוא ןיח זייוורענ'עגושמ םורַא

 -- טכַאנױייא:טנעזױט ןופ תוישעמדאבּב טימ םישודיח עכלעזַא

 גיטיונעג ךיא ףרַאדַאּב יאדוא ? ןעמענ טימרעד ךימ טסעוו ,טסניימ
 ! "ןערַאטערַאט , ןוא ןעסַאג עטרעטסַאלפענ רעצעּפוהעי ענייד ןעּבָאה

 ןוא ,עשזייד רעד ןיא ןייז רימ ייּב לָאז ,ןהעטשַאּב ךיא ןָאק ,רעסַאוװ

 ייּב טינ אלימּב העג ךיא ,תורּפּכ ףיוא ךיא ףרַאדַאּב סענרעטנַאל
 ףרַאד עמ ,לָאמ א ךיז טכַאמ סע זַא ןוא ,טינ ץינרע ןיא טכַאנ רעד

 ...הירפרַאֿפ ןהעג ןעמ ןָאק ,ןירַא טרָא ןייֵא ןיא ץינרע ןהעג ָאי

 ףיז ןעקעטש סע ןוא ריט יד ךיז טנעפע סע1 ?,.?עדנעמ ,ךימ עשז גלָאפ

 ריסַאק רעד "?רָאטנַאק ןיא ןערעמייפ אטינ, ;:?ָאמ א טימ טעק ייווצ ןיירש
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 .ןרעטייװ טנעיײפ טָאלברעּפיצ .ןצ ךיִז טכַאמ ריט יד .טנַאה רעד טיס ךַאמ ַא טוהט

 ףיוא רעה ,ןעגלָאפ ןעמ ףרַאד ּבייוו ַא ,לעדנעמ ,ךימ עשז גלָאפ ..

 -סולג טשינ ריד ךיז זָאל .יינש ןענירהָאיאראפ ן'טימ ןעלדנַאה וצ

 הילפ :ןעמ טגָאז יו ,לארשי-עמש ןייא ןיא ריבנ ַא ןערעוו וצ ןעט

 ןייד ןופ ּפָא-דיינש .גירעדינ ןעלַאפ טשינ וד טסעוװו ,ךיוה טשינ

 וד טסעוו ,םייהַא ןערהָאּפ וצ םוק ןוא ,טסנָאק וד טייוו יוו ,ז"הנקי

 טשינ טכעלפ ,םשה ןעמל ,רָאנ .רעדניק ענייד ייּב טסַאנ א ןייז

 'ןעניז ןיא ּבָאה ,סָאװ טסייוו חור רעד ףיוא ןעטרָאד ךעלברעק ןייק

 םהיא ּבָאה .ןיירַא טייקשיתבה-לעּב ןיא סיּפע ןעננערּב רעסעּב

 ןַא ,ּפָאק ן'פיוא טלַאה ןַאמ ַא ןעטייל ייּב } רהֶאי עצרַאוװש גיצכַא

 .רהֶאֹי גיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זיּב בייוו ַא םייחה רעד ןיא טָאה רע

 ּפָא סייר ,ןעניוא יד דנעלבראפ ,םענ -- ז"החנקי טימ טסלעדנַאה

 -יילק ַא ףיוא ּבייוו םעד ז"הנקי ןישרַא ניצנאווצ ַא ןיירַא קיש ןוא

 ןעקעטש סע ןוא ריט יד ךיז טנעפע סֶענ '..בוט-םוי ַאזַא טהעג סע ;לעד
 "'? ךָאטנַאק ןיא ןערעפייפ ַאטינ ץלַא יקַאט, :?ָאמ א טימ ּפעק עבילטע ןיירא ךיז

 טאלברעפיצ ,ןצ ךיז טכַאמ ריט יד .טנַאה רעד טימ ךַאס ַא טוהט ריסַאק רעד

 םהיא ךיא ףרַאדַאּב !בוט-םוי ַאזַא טהעג סע .., .ןרעטייוו טנעייכ

 ךאבענ סָאד טסייוו ןיילַא ,רעסיורג א םהיא גיטהעוו ַא ,ןענַאמרעד

 ַא טימ רעכיטנאה ץוט א ןָא געװ ןייא ןיא ןיוש עשז םענ !טינ

 רעד ףיוא טנעווייל עּבָארג ןישרַא עכילטע ןוא ,ןעסיורג ַא טעוורעס

 -נַארּב ןייק --- ץוט בלאח ַא רימ ךעלכיטזָאנ ןוא ,עשזייד רעני'חסּפ

 טשינ ךיא רעדָאפ ,עטַאלז-עמוילּב יו ,ןענָאילעדנעמ טימ ןעטעילעז

 ענישטַאלּפ רעלעט ,לעקיטש א רימ ענָאז ס'ווָאזָארָאמ ןוא ! ריד ייּב

 הרּפּכ זיא רענעי) םעיינ ַא קיניירח ַא ןוא ,לעסיּב ַא ךעלזעלג טימ

 ףייז עטונ ,(םעדיוּב ן'פיוא !ענָארט תעשּב ןערהָאיַארַאפ ןערָאװעג

 ןעמל ,רָאנ .ןָאלָאקָאדָאװ לעשעלפ ַא טימ ,ןערהיפ וצ רימ גנערּב
 טשניוו סע יוװ ,שעּפעד ַא רעהירפ ןעּפָאלק רימ טינ סענרַאפ ,םשה

 -הנייש תרמ העונצה יתנוז ןייד ןעצרַאה ןעצנַאג ם'נופ ריד

 טשינ העטשרַאפ ךיא .,טנַאמרעד ךימ ּבָאה'כ ,טוג ,ָאי --- .לעדנייש

 וד טסָאה עיצנַאטס עגידנעטשַאּב ןייק ןזַא ,רימ טסּביירש וד סָאװ
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 ,וד טסנָאז ,טזומ וד ,טינ וד טסגיטכענ טסגָאט וד ֹואוו טרָאד ,טינ

 ..ןעמענרעּביא טינ ,םולשו סח ,ךיד לָאז עמ ,ךיז ןעטלַאהַאּבסיױוא

 סָאװ ,רַאפרעד סָאד זיא רשפא  .רהָאי רעצרַאװש רעד ךיד סייוו

 ?ז"הנקי ןעטסיוו םעד טימ ,הרוחס רע'הפרט טימ טסלעדנַאה ֹוד

 עמ ,רעדיילק ענעדייז עניימ וצ ּפָא טשינ רהעמ יקַאט רימ טהעג סע

 ףרַאד ךיד ! ןעטייק ןיא טעוװָאקעג רעהַא ןערחיפ וצ ןעננערּב ךיד לָאז

 עמ !ץעּפוהעי סָאד ,עשיטייל ַא ,טדָאטש ענעש ַא !ןעפערט סע

 ןעהערדמורַא טשינ טרָאד ךיז ןעמ רָאט טכַאנ ייּב זַא ,רָאנ טגָאז

 רעּביא ךיז ןעוהט ,ןעמ טגָאז ,םינלזנ ; סאנ רעד ףיוא ןייֵלַא רענייא

 םעד -- ןעסיוו לָאז ךיא ..,םענעשעק טריינש עמ ןוא תובקנ רַאֿפ

 סָאד ןענעק טלָאװעגנ טינ ךיא טלָאװ ,טיורּב ?עקיטש ַא גָאט ןעטירד

 "יסיטס ? ףיורעד וד טסגָאז סָאװ ,ָאי ...! סָאד לָאז ןענערּב ,ץעּפוהעי

 ...םייצ רעד ףיוא רעדעיוװ ןיוש זיא האל

 .ןףעירב םעד ןעטַאלברעפיצ יב סױא טסײר) ?עד נע מים החנמ

 .ןיוש ןעהעג ןעכַאז עשימייח ...עניסָאד ץֹלַא ןיוש ןעהענ .רעטייוו

 ? יז ןעּביירש ןָאק יז 4 סָאװ ּבייוו ןיימ ףיוא רהיא טנָאז סָאװ רעּבָא

 יי !קַאזָאק ַא ,ֶא .ט א? ב רע פי צ

 בר ,קערָאּפס ןיא ךייא יב ןהענ זומ יז .שיוו רע ד ע 9 פ 3

 4? לעדנעמ-םחנמ

 ץעּפוהעי ןיא טינ ןיא יז סָאוװ ,דָאש ַא 7 נימועּבליז

 . ..לעמור םוצ טלהעפ יז -- עזרעּב רעד ףיוא

 ,טרָאפ ?ענידיא א ךייש זיא סָאװ טע .עט ָאּפַאק יד

 סע ןוא ריט יד ךיז טנעפע סעו ..הבקנ ַא ,דובכ רעיא רעביא טעּב ךיא

 ןא שטַאפנַָאפ ?עווייפ :ןענױשרַאּפ עשירפ ייווצ ןיירא . ןעמוק

 .{ערעדנַא סָאד סנייא רעטנוא ןעּפוטש ײז ;עקיאַאז ?לעוואז

 .ענעצס עטירד

 ןעוועה טפָאװ רעמַאט ,?עװַאה ,ונ .ןטעפנַאפנ- ש סט א םנ א פ |

 ןנוא לָאז רע ,ןעהָאז םהיא ןוא םהיא וצ ןהעהוצ טפלָאז ,הרבס ַא

 - - | 3 זָאהענהַאי ןעּבעה
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 ? ךיא סיּפע סָאוװ רַאפ - אפ .ןדיז טעקיאראפ} ע קי א ַא ן
 ..ק-ק- ס-קי ןעגָאז ןהעג- עג טינ ןור טסלָאז סָאו רַאפ - ַאפ

 י : . .{ךיז טגרַאװ רע

 טהעג 2 רהיא טפראד סָאװ .ןסענ טימ) ץנימרעבליז

 ,שרוח ןיא לָאמ ןייא רָאנ ןעמ טיג זנוא ייּב ! טייחרעטנוזעג ךייַא
 רימ ,ןעניימ ןומ רע 4 טסרעה וד ,לעװַאה .ש ט ַא פנָא פ

 סָאװ ףיוא ,זנוא זיא העוו ןוא ךֶא זַא ,הבדנ ַא ךָאנ ןעמוהעה ןענעז
 ! ןעמוהעהרעּביא ןענעז רימ

 ךייא וצ ןעמוקעג- עג ןענעז ריס ,גיהור טייז .ע קי א ַא ז
 : ..ק-ק- ק- ק"י ןעּבָאה רימ .טפעשעג - עג ַא טימ

 טרהיא טפרַאד סָאוו .ןייז וצ וצטחע1ג ׁשיוורעדעלפ
 | ? רהיא טנעז רעוו

 ןעּבָאה רימ .ןעטנַאלעהעּפש ןענעז רימ .ׁש ט ַא פ נָא פ
 -ּפִא ןעמוהעה רימ ןענעז ,ןעטהַארטנָאה ףיוא זָאהענהַאי טפיוהעה
 .טלעה ןעפרַאד רימ .ךעלּברעה עכילטע ערעזנוא ןעמעג

 סָאװ טינ העטשראפ ךיא .ןועקיאאוצ) שיוורעדע?פ
 .ךהיא טגָאז .,טדער רע

 ייווצ ןענעז רימ ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ-ַאפ .ע קי א ַא ז
 ."נַאהעג - עג ןעּבָאה רימ ,טסייה סָאד ,םיפּתוש - וש ןעטנַאלעגעּפש

 | ..ק- ק-ק-ק-י תופּתושּב טלעד
 םהיא טיירש ,רעטלַאהכוב םוצ וצ יז טרחפו שיוור עד ע? פ

 סיּפע !םירחוס ייוצ !טאלּברעפיצ ררעה .ןזיירא רעהיוא ןיא ךיילג

 | ! סָאװ טינ סייוו ךיא ,ייז ןעפרַאד

 סָאװ ?סָאװ ? אה .ןטנעדנַאּפסערַאק םצו ט ַא?לברעפיצ
 סָאוו .{םיפתוש יד וצ! !ּבױט שינ רָאנ ןיּב ךיא ? ױזַא רהיא טיירש
 ? רהיא טפרַאד

 ףראדאב דיא א יא ַא ףרַאדַאב סָאװו .ש ס ַא 9 נ ָא פ
 -רַאפ זנוא ךיז טָאה סע .טלעװו יד טהעטש טלעה ףיוא .טלעה

 טהָארּבעהנירַא רימ ןעּבָאה ,עזרעּב רעהיה רעד ףיוא ןעלדנַאה טסולה|
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 ןעייווצניא טכאמעה ,ןיירַא זָאהענהַאי ןיא ךעלברעה עכילטע עשּביה
 .עיצַאלעהעּפש עצנַאה ַא

 ןייא טינ החעטשרַאפ ךיא ?סָאװו ?ָאה .ט ַאלברעפיצ

 ,טרָאװ

 טעפנַאפ-ַאפ-ַָאפ סָאו .ןףתוש םעד ּפֶא טּפכט}) עקיאַאז

 .ןרעטלאהכוב םוצ! .טרָאו ַא ןעדערסיוא ךיוא ךימ טזָאל ?רהיא

 -קרַאמ עטסָארּפ -ָאּפ-ָאּפ ןענעז רימ ? רהיא טהעטשרַאפ ד ַאפ
 ףיוא ןעלדנַאה וצ וליפא ט'מולח'עג - עג טינ לָאמנייק - ייק ,ןעריא

 דנַאג - אנ יד זַא ,טרעהרעד - עד ןעּבָאה רימ זַא רָאנ ,עזרעּב - עּב רעד
 רָאג- ָאנ טרעוו עמ ןוא ז"הנק - ק- ק -קי טימ טלעדנַאה טלעוו עצ

 תופתוש טכַאמענ - עג ןוא ןעווענ בשיימ ךיז רימ ןעּבָאה ,ךילקילנ

 ...קד ק - ק- קי ףיוא

 טשטעווק סָאװ ,ןיוש טנָאז ,ונ ?ז"הנקי .שיוורעדעלפ
 ? ױזַא ךיז רהיא

 ?רהיא טפרַאד ז"הנקי ?סָאװ ?ָאה .טַא?ּברע פיצ

 רימ .תורּפה ףיוא רימ ןעפרַאדַאּב זָאהענהַאא .שטַאפנָאפ
 ןעפרַאד רימ .זָאהענהַאי ןהִא רדס םוצ ןעצעז ךיז ןהעטשַאּב ןענָאה
 ךיז טייצ ןיוש .ןעהילג ןייק ןופ ןעסיוו טינרָאג ןעליוו רימ .טלעה
 | ? רהיא טהָאז יו 4 ַאה .לעּברעה ַא טימ ןעהעז

 טלאז סָאװ ראפ- ַאפ .ןףתוש םעד ּפִא טּפטשו ע ק י א ַא ן
 ? טרָאװ א םענעי ןעדערסיוא ןעזָאל - אל טינ עבט - ט ַא ןעּבָאה רהיא
 רימ ?רעפייפ -ייפ- ייפ ךייַא ןופ ַאד זיא רעוו .,ן{רעטלַאהכוב םוצַו

 סיױרַא טּפעלש רעֶנ ..ק-קדק-קי ףיוא עלעווירּב ַא סרעייַא ָאד ןעּבַאה
 זנוא סָאד ןעּבָאה סרעלקעמ רַאּפ -ַאּפ ַא .ןףעירב ַא ענעשעקיםעזוב ןופ

 ךעלקיטש ןהעצפופ-ופ :םנח יצחּב רָאג-ָאנ טקורעגניײרַא
 ,רעהַא טינ ,זיהַא טינ ,זלַאה ןיא ןעקעטש םהיא טביילב ףוק ידו ..ק"קזקיקי
 ןוא ןעטנאלוקעּפס עננוי עכילטע ןייראךעמוק סע ןוא ריט יד ףיז טנעפע סע

 .וי: םימ ךיִז טכעננאר עקלעמש .רעטנוא םהיא ןעּפוטש ייז .םכותב עקל עמש

 | .ןועיירש עלַא
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 .ענעצס עטרעיפ

 ,ָאיֵא .ןועקלעמש וו ןעטנַאלוקעּפס עגנוי יד
 ,קיזמ ַא יוװ ,ןעניולפענ רהיא טנעז ןעמענ שזַאטרוק םוצ ,רהיא טהעז

 -ילער רעד וצ ןעמוקענ זיא'ס ןַא ,טציא ןוא ,המשנ יד טצעזעג

 .ןעּפוטשרעטנוא ךייַא ןעמ ףרַאדַאּב ,עיצַאז

 טעװ עמ ?ױזַא ךיז רהיא טלייַא סָאװ ָאט .ע ק 5 ע מ ש

 ! ןעּבעג ךייַא טעװ עמ ,ז"הנקי ןעּבעג ךייַא
 סָאװ ?ןעבענואו .ןעטנא?לוקעּפס עננוי יד

 ,םינּפַא ,ךָאד זיא ,ָאטינ ןיא רעפייפ ןזַא ,ךָאד טהעז רהיא ?ןעבענ
 .בוט-םוי ַא זיא ,טננילק עמ זַא .טנָאז עמ סָאװ ,תמא

 ךייַא ןעלעוו ייז סָאװ ,ייז רהיא טרעה סָאװ .ע ק 9 ע מ ש
 ס'רעפייפ !ז"הנקי ןעּבענ ךייַא טעװו עמ ? סעיַאטלוה יד ,ןעגָאז

 ךיא בָאה טא .רהָאי אזַא ןעּבָאה ךיא טלָאװ ,אמירּפ זיא עלעווירּב
 .ךעלעווירּב ס'רעפייפ ךיוא ,ז"הנקי םענעגייא לעסיּב ַא ךיוא ןיילַא
 ! הסנרּפ טימ הגאד ַאזַא ןעּבָאה ךיא טלָאװ

 .{סױרַא סעטַארג יד ןופ ּפָאק םעד סורַא טקעטש) ץנימרעבל?יז

 ?ןעמ טיירש סָאװ ? ןעטרָאד זיא סָאװ ! ַאֵש

 !טַאש .ןועקלעמש צנ ןעטנַאלוקעּפס עגנוי יד
 ? יוזַא רהיא טיירש סָאװ .רעליטש לעסיּב א טדער

 ?ןעד טיירש רעוו .ןטיירש) ע קל ע מש

 ,טיירש רע .ןועירשנ ןעטנַאלוקעּפס עגנוי יד
 ? טיירש עס רעוו ,ךָאנ טגערפ ןוא

 ?ןעד טיירש רעוו .ןטירש}) עק?ע מש

 : !טיירש רהיא !טינ

 רַאפ ַאד זיא סָאװ !ַאששש .ןוצ טפילו שיוורעדעלפ

 ? יירשעג ַא

 ַא ָאד ןעּבָאה רימ .ןע טנ ַאלוק עמ ס עננוי יד

 ..ןעקלעמש טימ ךוסכס לעקיטש
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 ? ןּתוחמ ַא רַאפ ךיא ןיּב סָאװ .?רימ טימ .ע ק 5 ע מ ש

 ךיא ןיּב ,טדָאטש ןיא גנאלק א טזָאלעגסױרַא ןעּבָאה סעיַאטלוה

 יי יי : | גידלוש

 4 גנַאלק א רַאפ סָאװ ? גנאלק א .שיווועדעלפ
 טנעק רהיא ! יז טסייוו רהָאי-ץרַאװש רעד .ע ק5 עמש

 .טלעמוט עמ קר ,טדער עמ קר ? סעיאטלוה רעצעּפוהעי יד טינ

 טלעמוט סָאװ 4 ןעמ טרער עשז סָאװ .שי ווועדעלפ

 : | | ? ןעמ

 ייז {סעיַאטלוה ףיוא רהיא טנערפ סָאװ .ע ק לע מ ש

 ןיא ,ןענעלייק ,.,רעליימ יד טימ םענעי ןעכַאמ ךילקיפגמוא ןענָאק

 | | | ,ןעקנירטרעד רעסַאװ ?עפעל ַא

 זיא רעװ ?סָאװ ?אה .ןועטײװ רעד פ) טַאלּברעפיצ

 בי יי ? ןערָאװעג ןעקנורטרעד
 ערעזנוא .ןלוק א ףיוא םהיא ןצ טיירשנ שיוורעדעלפ

 .ןועקלעמש וצו !ןערָאװעג ןעקנורטרעד ןענעז םי ן'פיוא ןעטנערקַא
 ? טרָאטש ןיא ןעמ טגָאז סָאװ טרָאפ

 -רעּביא וליפא יאדּכ טינ זיא'ס ,רימ טּבױלג .ע ק 5 ע מ ש

 רקש :ןעגרָאמהירפ םענעצנַאג םעד רעֶּבֶא יירש ךיא .,ןעדערוצ

 זיִּב ןעּבױא ןופ !ןעניל ןיא'ס !םינּפ ןיא ייז טייפש !בוּכו

 -ַאטלוח ,רעדערַאּב ,םיחצור ,םיבנג עדנַאּב ַא זיא'ס ! ןעניל ּפָארַא

 עטלעקיוורַאפ ַא ,ענידיא א זײרַא-טלַאּפ םע זוא ריט יד ךיז טנעפע סעֶנ ..!סעי

 .ןלעדיימ א ךָאנ ךיז טּפעלש ענידיא רעד ּךאנ .סעליישטעפ ןוא ןעלַאש עכילטע ןיא

 .ענעצ סם עטפניפ

 ייישטעפ יד טימ ןעלַאש יד ןופ סױרַא ףיז טלעקיו ענידיא יד

 טנעז סָאד טָא .ןבעהטַא ןייא ןיא טדער ,ריסאק םוצ ףיילג ןציטפיול ,סעל

 : רעטכָאט ןיימ וצ רעּבָא גָאז ךיא ? ןיילַא רעפייפ רעד יקַאט רהיא

 יוװ ,וצוצרעהַא ךיילג ,ךיא גָאז ,ןחעג רימָאל ,רעטכָאט ,ךיא גָאז ,םוק

 ."סיפ יד וצ .רעדייא ,ּבָאק םוצ ןעקוּב ךיז רעסעּב- :ןעמ טגָאז
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 עקנילָאװַאּפ ןיוש חנמלַא ןייא ענידיא ַא ,ךימ טהעז רחיא יו ,ןיּב ךיא

 טמוק יו :ןענערפ ךימ ךָאד רהיא טעוו .,רהָאי ניצנַאװצ ןוא יירד

 טינ םירוסי ןייק רָאג רהיא טלָאז ? ןהעצכַא ןופ לעדיימ ַא רימ וצ

 ,רימ זיא העוו ןוא ךא זַא ,רהיא ןופ ערענעלק ךָאנ ּבָאה ךיא .ןעּבָאה
 ,ןע'טג ךיז ןוא לָאמ א ךָאנ ןערעיילשראפ טפרַאדַאב ךימ בָאה ךיא זַא

 ,ךיז ןע'טנ לָאמ א רעדעיוװ ןוא ךיז ןערעיילשרַאפ לָאמ א רעּבָא ןוא

 לייוו ,ןערָאװשרַאֿפ ךיז .ןלַאמ יירד סיוא טייּפש יז !ורכֹזו ומש חמי

 : ןעמ טגָאז יו ,ךיז ןעהערדרַאפ טינ רהעמ ןיוש ןעּבעל לע ךיא

 םיאנוש עניימ ."ןעּבעל רעטיב ַא רעדייא ,טדיוט רעטיז ַא רעסעּב ,

 ךָאנ ןעּבָאה חנותח טפרַאדַאּב רָאנ ּבָאה ךיא יו ,ןעּבעל ױזַא ןעלָאז

 -ענ טָאה ,חכרבל קידצ רכז ,רע .םולשה ןילע ןַאמ ןעטשרע ןיימ

 רהיא ייּב ןעועג ,םולשה הילע ןייטשנייוו עלעטיג ייּב ךָאנ טנעיד

 רעביא ,ץלַאמש רעני'הסּפ ,תופוע יד רעּביא ,ףיוה ן'רעניא ךלודלּכ

 ,רהיא וצ וציטחעג שיװרעדעלפ .רערט ַא טשיװ יז ..סינרַאשזעּפס עלַא
 ן'רַאפ ענידיא יד טּפעלש ?לעדיימס סָאד .?עדיימ ן'םיוא ןעגיוא טימ טפרַאװ

 .ןלעדיילק

 יקַאט זיאס ?לעריימ זיא ס'נעמעו ,.שיוורעדע?פ

 4לעריימ רעיא

 סָאד לָאז לעדיימ ןעד ס'נעמעו !לשמ 8 .ענ'ידיא יד

 טגָאז יו ,רעניימ קילנמוא רעצנַאג רעד ךָאד זיא טָאד טא ?ןייז

 ."ןעכלהימ א דניק סיורג א ,ןעכלעיּפש א דניק ןיילק ַא/ :ןעמ

 ַא ןעכַאמ הנותח ןערהַאי עניטנייה --- ןעדערוצסיוא עלעטרעוו ַא

 ,ןרנ רעבלַאה ַא ןיא ,וליפא ןעמ טנָאז ,לעדיימ ןעש 8 ? רעטכָאט

 -עמילש ןייק טשינ רָאג ,ןֶָא יז טקוק רהיא יו ,יז זיא וצרעד ןוא

 טימ סטכעסיטש רהיא ,טנעה עטשטנעבעג ,ערה-ןיע ןייק .עצינלַאז

 ! תוכלמ רעד ןעסע נעמ שיפ ערהיא ןוא ,םש ַא טָאה ןעשזעדעמ רהיא

 לעריימ סָאד .לעריימ ן'פיוא ןעגיוא טימ טפראוו ׂשיוורעדע?פ

 ,ענידיא עבעיל ןיימ ,רימ עשז טגָאז .ןלעדיילק ן'רַאפ ענידיא יד טּפעלש

 ? ךהיא טפרַאד סָאװ
 שת אה 5'ל החלפ = = - דא "אי 2 ,24 4 שה ןײד . ש
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 שטנעמ ןייק רימ טעוװ -- ףרַאד ךיא סָאװ .ענידיא יד
 ,טָאג ןופ טַאלּב ערעטיּב סָאד רעסעּב , : ןעמ טגָאז יו ,ןעּבעג טשינ

 גָאט עלַא סָאד ןעגָאז רימ ,"ןעשטנעמ ם'נופ עסיז סָאד רעדייא
 ?ןָאק ךיא סָאװ ,שודיח א רשפא ךייַא זיא'ס .,ןעשטנעּב ם'ניא
 ןייטשנייוו עלעטיג ייּב ןעוועג זיא םולשח וילע ןַאמ רעטשרע ןיימ
 | ,..םולשה הילע

 ?עדיימ סָאד .לעדיימ ן'פיוא ןעגיוא טימ טפרַאוו שיוורעדע?לפ

 רהיא .טרעהעג ןיוש רימ ןעבַאה סָאד .ןלעדיילק ן'רַאפ ענידיא יד טּפעלש

 טנייח זנוא ייּב ןיא סע ?ןענעיד ךייַא רימ ןענָאק סָאװ טימ ,טגָאז

 ,טינ טייצ ןייק ןעּבָאה רימ ,עיצַאזילַאער ,ןעטקַארטנַאק

 !טינ טייצ ןייק עלַא ָאד יז ןעּבָאה שֶארּב .ענידיא יד
 ?טינ טייצ ןייק ךיוא ךיא ּבָאה רעמָאט !טנערּפ רעפעינד רעד

 טימ עקדָאּבַאלס רעד ףיוא ּבוטש ַא טזָאלענרעּביא ךיא ּבָאה רעמָאט

 ,הטָארַאּב ס'טָאנ ףיוא ,ןעמ טנָאז יו ,סעטַאילקסיּפ רעדניק עניילק

 ןעפױלּפָארַא ןענַאד ןופ טלָאװעג ךָאנ ןוא רעהַא טּפַאחעגּפָארַא ךיז
 יו ? תּבש ףיוא קָארידּבָא ןייַא יצ ,שיילפ ךָאנ ,שיפ ךָאנ קרַאמ ןיא

 לעקיטש ַא טרָאפ יקַאט ןיא סגיכלימ עטסעּב סָאד, :ןעמ טגָאז

 ,"שיילפ

 ךַאנ זיא לעדיימ סָאד .ןטפול רעד ןיאנ שיוורעדע?פ
 ןייז ןופ שינעקישנָא ןייֵא סיּפע זיא ענידיא יד רָאנ ,ןעדיילרעד וצ

 רהיא טדער סיּפע ,טינ העטשרַאפ ךיא .ןױיױה! !ןעמַאנ ןעּבעיל

 קָארידּבָא ןייֵא ןעּבָאה טפרַאד רהיא דלַאּב יו ,טלעטשרַאפ רימ
 ? רעהַא ןעמוקעג רהיא טנעז סָאװ טנייה ,תבש ףיוא

 ןיִּב ךיא .ענושמ טינ ןיּב ךיא ,רימ טּבלג .ענידיא יד
 ןייז ןופ ךיז טסייוו ןַאמערָא רעכילטיא .ןעקנַאדעג עֶלַא ייּב ךָאנ
 ם'נופ לעסיּב ַא .עקסַאל ס'מענייק טשינ חלילח ףרַאד ךיא ,ןוּבשח

 לעסיּב ַא ןופ, : ןעמ טגָאז יו ,קעקנעש ם'נופ לעסיּב ַא ,?עטיילק

 ַא ,ןעגידניזרַאפ וצ טשינ ,"לעסיש עלופ ַא טרעוו לעסיּב ַא ןוא
 סָאד ,ךעלּברעק עכילטע יד ןענָאלשעגפיזנוצ ,הנמלַא ןייֵא ענידיא
 םעד טימ טכַאמענ ,טנעה עטוג ןיא סָאד טגעלעגנייַא ,ךיא ןיימ ןדנ
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 ףיא ןיּב ,ןמו רעד זיא טנייה יו ױזַא ןוא ,עיצַאלעדנעמש עצנַאנ ַא

 .ןדנ סָאד ןעמענפיורַא ןעמוקעג סָאד

 ?ןנוא ייּב ,ָאד ?ואו ?ןדנ סָאה .ש יוורע דע? פ
 ? תועט ןייק טינ רהיא טָאה יצ ,ענידיא עּבעיל ןיימ ,רָאנ טהעז ,יוא

 טרעה .רעסעּב ךָאנ עקשטַאק ,טוג ץנַאג .ענידיא יד

 תועט ןייק ךָאנ ךיא בָאה עט'רחופ ַא ענידיא ַא ןיּב ךיא טניז ,רהיא

 -רַאפ סָאד ןענעמ םיאנוש ערעייַא ןוא םיאנוש עניימ .טַאהעג טינ

 טשינ רעדָא ןעבענרעביא לעוװו ךיא סָאװ ,בייפ רעייז ףיוא ןענָאמ

 סייוו ,ןדנ סָאד טניל ךייא ייּב ,ךייַא גָאז ךיא זַא .ןענעכעררעד

 ,טינ ךיא קנירט ןעפנָארּב ןייק ןוא רעיּב ןייק .גָאז ךיא סָאװ ךיא

 .טינ ךיא טלַאה תומולח ןייק ןופ ןוא

 !קַאלש ַאוַא ריד אנ .ןטפול רעד ןיאַנ שיֹוורעדע?לפ
 .ןרעטלַאהכוב םוצ וצ יז טרהיפ רעֶו .וצרעהַא ,לחומ טייז ,טמוק .זּדיוהַו

 :הנעט ַא טָאה ,רהיא טהעז ,ענידיא יד טָא !טַאלּברעּפיצ ררעה

 .זנוא ייּב טגנעלעננייא זיא ,יז טגָאז ,סרהיא ןדנ סָאד

 סָאד ןעמ טָאה ואו ?סָאװ ?ָאה ,.ט א? ב ר ע פי צ

 ? טגעלעג

 !ךיד סָאד לָאז ןענעלרַאפ .ןטפול רעד זיא) שיוורעדעלמפ

 !ןנוא ייּב טניל סרהיא ןדנ סָאד ,יז טנַאז ,ןדנ סָאד .ןדיוהנ

 ?רהיא טיירש סָאוו .ןטנעדנַאּפסעראק םצו ס ַא 7 בר עפ יי צ
 ! ביוט טשינ ןיּב ךיא

 ינעמ א ןעכאמ ענושמ ָאד ןעמ ןָאק שָארּב .ענידיא יד
 טיג ןוא סרעייַא ּפֶא ךייַא טָאנ ,ּפָא ךיז טעּפעשט ,רהעמַא ! ןעשט

 ...טיִלָאק ישטָא סייוו ףיוא ץראוש , : ןעמ טנָאז יו ,סניימ ּפֶא רימ

 ןעטרַאד ןופ סױרַאיטעטנַאלּפ ןוא לעּפינק א דעלדיילק יד ןופ סיורַאיטּפעלש יזַו

 .ןרעיּפַאּפ ?עקיטש ַא

 110 ךתצאזמ תגחח אמט 1220 .{טנעיילַו 8 ַא בר עפיצ

 !ז"הנקי רָאג ךָאד זיא סע ? ןדנ רעיא זיא סָאד טא 620ת818,.."
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 ןייז זָאל ,תסורח ןייז זָאל ,ז"חנקי ןייז זָאל .ענידיא יד
 ? ערעייַא זיא חמיתח יד רעּבָא ,ךיז ?יוװ סע סָאװ -- ןמוקיפא

 ךייַא וצ טמוק יו ?סָאװ ?אה .ט ַא? ב ר ע פי צ

 ?ז"הנקי
 ּבָאה ךיא ,טניירפ רעּבעיל ,רימ טּביולג .ע נ'י ד יא י ד

 עגיטנייה .ןענופעג טשינ סָאנ רעד ףיוא ןוא טע'בנג'עג טינ סָאד

 טסָאק סע .ןעכַאז עכלעזַא סַאג רעד ףיוא טינ ךיז ןערעגלַאװ ןערהָאי

 ייווצ .ק"ּת רימ ןעמ טָאה טגָאזעגוצ .ןעּברַאק ן"ר ,טולּב ןיימ ךימ

 -וצ ךיז ,עקדָאּבַאלס רעד ףיוא רימ וצ ןעמוקעג ,עשיטייל סרעלקעמ

 טנעידרַאפ ,ןענעידראפ ,ןעפיוק עלַא ,טפיוק, :רימ וצ טצעזעג

 ךיא ןעוו ,יאדוַא ?חנמלַא ןייֵא ענידיא ַא טסייוו סָאװ ."ךיוא

 יב ךלו-לּכ ןעוועג זיא סָאװ ,םולשח ויָלע ןַאמ ןעטשרע ןיימ ּבָאה

 טאוק סע ןוא ריט יד ךיז טנעפע סעֶו ..םולשה הילע ןייטשנייוו עלעטיג

 רעטנוא לעפטרַאּפ ןעסיורג ַא טימ ןוא דרעבנעקַאב טימ ןישרַאּפ רעיינ ַא ןײרַא

 ןוא לעפטרַאּפ ץ'טימ ןיושרַאּפ ן'רַאפ רעביא ךיז טקערש ענידיא יד .טנַאה רעד

 .ןטײז א ףיוא ּפָאיטערט

 .ענעצס עטסכעז

 -נעמאקעו ?עפטרַאּפ ן'טימ ןיושרַאּפ רע ד

 .םַאלעיד ַאּפ ענערעוװוַאּפ ,קַאזרעדיױלּפ ןיּב ךיא .ןריסאק ז'רַאפ ךיז טריד

 טימ ,רענעי .טנעדנַאּפסערַאק םוצ רעזייב ַא טימ ּפָא םהיא טקיש ריסאק רעד}

 .ןרעטלַאהכוב םוצ -- ,עקעכיימש א

 ַא ?סָאװ ?ַאה .ןןעקַארשרעד לעסיב װ טַא?לברעפיצ

 .טציז ?ָאלעיד ַא רַאפ סָאװ ?ָאלעיד

 .{דארּפש רעטשימעג ַא טימ טדער .ןעציז טינליונ קַאזרעדיו ּפ

 םעװַאיעג ,ןהעטשַצּב ןָאק ךיא .ענרַאדָאנַאלּב רחעז ךייַא ןיּב ךיא

 ןעטנעילק עניימ ןופ רענייא ,וֿפעיד ָאּפ ךייַא וצ ךיז ךיא ּבאה

 קינדערסָאּפ ַא ךרוד ָאװטסלעטַאזַאיּבֶא רעייַא טעיַאטערּבָאירּפ טָאה

 ,טעמדערּפ םענטסעווזיא ַא ןימרעט םענָאילעידערּפָא ןייֵא ףיוא
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 טעיַאקעטסיא טנייה יוװ ױזַא ןוא ,קָאטַאדַאז ַא טימ ,ָאנשטעינָאק

 ,ןעישאדשזערּפודערּפ ךייַא טעװעלעימסָא ךיז ךיא ּבָאה ,קָארס רעד

 ,קָאדַאירָאּפ םענלָאּפ ןיא סעטָאשטש יד ןעווָאטָאנירּפ רימ טלָאז רהיא

 טינ לָאז סע ידכּב ,ענַארָאטס רעיא ןופ עינעילדעמַאז םוש ַא ןהֶא

 ךָאנ ןעיאקעילוו עירָאטַאק עכלעוו ,סעינעמוזַארָאדעינ ןייק סױרַא

 אהאטאיסעיד ײטַאטס עינַאװַאנסָא ַאנ טסָאנעװטסטעװטָא ךיז

 ...ךיקסנַאדשזַארנ ווָאנָאקַאז ַאדָאוװס יאוורעּפ יטסַאשט ַאמָאט

 ךיא !ךַארּפש ַא .ןטנעדנַאּפסערַאק םצַו סט ַא? בר ע פי צ

 ! טרָאװ ןייא טינ העטשרַאפ

 רהיא טהעטשרַאפ סָאוו .ןרעטלאהכוב םצו שיוורעדעל?להפ

 .ו"הנקי אמתמסמ ןעניימ ייז ?טינ ָאד

 ?ז"הנקי ?סָאװ ? אה .ןועקאזרעדילּפו) טַא?לברע פיצ

 דלאב טֶא .עלעווירּב סָאד רעהַא טזייו 4 רהיא טנייווש עשז סָאװ

 .ןעכיילנסיוא ְךייַא טימ ךיז רע טעװ ,ףעש רעזנוא ןעמוק טעוו

 -עווס טינ טנעז רהיא !עיטיניויא .ק אז ר עד יול?ּפ

 ךימ טָאה עמ .ָאװטסלעטַאדָאנָאקַאז רעזנוא ןופ ךוד ם'ניא ישטשוד

 עוועּבערט ךיא .ךיז ןעכיילג וצ ףיוא טעשטָאמָאנלָאּפוא טשינ

 אהַאנַאיצַאססַאק עינעשער א ןאהרַאפ זיא'ס ! ַָאנלַאוװקוּב סעיצקַא

 סכלעוו ,אטאנעס ָאהַאשטשיאװטסלעטיװַארּפ ַאטנעמאטרַאּפעד

 טנעפע םיצולּפו ...ילעשזעיג :ױזַא ךיז טעיַאשזַאריװ עיארַאטַאק
 .דלאוג א טימ רענייר ג ,רענוד 8 יו ,ןייראטטהילפ סע ןוא ריט יד דיז

 קאזרעדיולּפ טביילב תולוק ס'רעגיידנ זופ .םרעלקעמ ערטסַאילַאה יד -- םהיא ךָאנ

 .{ווש5 ןהִא

 .ענעצס עטעּבעיז

 םורא ףיז טקוק ,ןעלסקַא יד ףיוא רענלַאקגנעה א טימ} ר עגיירג

 ןיא ?ןעשטנעמ םענעש םעד ,יקַאט םהיא ַאטינ .ןועטייז עלא ףיוא

 רעוו ,ונ .ן{ערטסַאילַאח רעד וצ| ? מא ןייֵא יקַאט ,םיִנּפַא ,סע ךָאד

 ?טגָאזעג ךיא ּבָאה סָאװ ? טכערעג זיא
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 !ןענעז ןעדירעמ יו ,תמא ,תמא .ער ט סַאילַא ח יד

 -- ןעריקנַאּב !יז לָאז ןענערב -- עזרעב ַא .רעגיירג
 !ןערעוו ייז ןעלָאז טּפַאחרַאפ -- סרעלקעמ ! ייז ףיוא ערילח ַא
 רענ ..ן'חישמ ןענַאמרעד לָאז עמ ?77? א .ןןעקלעמש טהעורעד רעֶנ
 .(ןעקלעמש וצ וצ:טהעג

 !עה-עהח ,ןייז רהיא טלַאז טנוזעג .ןּפא יז טרו עקלעמש

 .ןעּביירט סעװָאטַאק ןעניז ןיא ךייַא טגיל סע

 ?ןעביירט סעװַאטַאק .ןןעקלעמש וצ וצטהע1} ר ע גייר ג

 רהיא ! ןעּביירט סעװָאטַאק -- רע טגָאז ,טולּב רימ ןופ טניר סע

 טּפַאחרַאפ ,ז"חנקי רעיא טימ ךימ טסָאק רהיא ?עיפיוו ,טסייוו

 ךיַא בָאה .ךיא ,טגָאז .ןערטסַאילַאח רעד וצ! ?ןערעװ סָאד לאז

 סָאװ ?טנעזיוט גיצעּבעיז ןוא ןעּבעיז ףיוא ןוּבשח ַא ןעזיווַאּב

 ? רהיא טגייווש

 !ןענעז ןעדירעמ יו ,תמא ,תמא .ער ט סַאילַאח יד

 ? וידפוש רימ ןענעז סָאװ !רוטּפ ,ןּפא ךיז טו עק?עמש
 .טרעלקעמ יוװ רהעמ טינ ךָאד ןענעז רימ

 ?רהיא טנעז סרעלקעמ .ןועקלעמש וצ וצ ךיז טקר} רעגיירג

 ןעפָאלעגמורַא רהיא טנעז רהֶאי ץנַאג א !ןעטסירעפַא ,סעקילושז

 ,ךעלעווירב טמענ !ז"הנקי טפיוק ,טפיק, :ןעסַאנ עלַא ןיא

 ךיז טלָאז רהיא ! ךיוב ם'ייּב ךייַא לָאז ןעמענ ?! טמענ ,ַאמירּפ

 העזרעד ךיא זַא םורָאו ,ןעניוא עניימ רַאפ ןעזייוו טינ שטָאח

 ...ןעשטַאּפ רימ ךיז טסולג סע -- רעטנוא ךימ סָאד טנָאדט ,ךייַא

 טביילב עקלעמש .שטעּפ עגירעייפיסַאלּפ ,עקַאמשעג יירד ןעקלעמש טגנַאלרעד רעַו

 עגינייא .ןעקלעמש םורָא טלעגניר םלוע רעצנַאג רעד .טעילעמשטירּפ ןהעטש

 .טכערעג םעד ןערעגיירג ּפָאךעבעג ענינייא .עדווירק ס'עקלעמש ןָא ךיז ןעמענ

 | .ןרָאטנַאק ןיא שער ?עקיטש ַא טרעוו סע

 ,טַארוקַא סעדַא ןיא יו ױזַא טָארקַא .7עדנעמ-םחנמ
 טרעו סע ."טדָאטש ןייא זיא טלעו עצנַאנ יד, :רע טגָאז יו

 םוצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,סעדַא ןיא ..."ןעריזָאּפמָאק , ןעפורעגנָא
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 טימ טריזָאּפמָאקעג ךיוא ןעמ טָאה ,"ןָאדנָאל , סָאד ןעריזָאּפמָאק
 .שטעּפ טימ  ןוָאנ רעד טימ ערָאמש ַא} ...סָאד

 גונעה !העװַא םוה ,לעװַאה .ןףתש םוצו ש ט ַא פנַא פ

 ַא .שטעּפ ןעּפאה ךָאנ רימ !עפרַאד ,טלעה זנוא טסָאה עס סָאװ

 ..לעמעז ןייק ןעלעוו טינ ןעמ לָאז ,טיורּב טָאה עמ זַא ! הוצמ

 ! טסולהרַאפ םהיא ךיז טָאה זָאהענהַאי

 ךיוא סָאד זיא תוסנרּפ -ּפ - ּפ עניטנייה ייַּב .ע ק י א ַא ז

 ךיא ןָאק שטעּפ -עּפ-עּפ : טינ ארומ ןייק ּבָאה .טפעשעג - עג ַא

 ..ק-ק-קי ןעּבעגעג ךינ ױזַא זנוא ןעמ טלָאװ יאולה .,ןעּבעג ךיוא

 .ןעקעטש םעד הטרעוו זיא טנוה רעד .שילעּפַאק רעד

 ,רהָאי סניטנייה טנעידרַאפ נונעג ןערעגיירג ייּב טָאה עקלעמש

 ,ךיוא שטַאּפ ַא לָאמ א ןעּפאה םהיא ןופ ןיוש געמ רע ,חשקשינ
 יב רע טָאה דלָאנ ? רהיא טנָאז ,טנעידרַאפ .רעניירג

 ןעהעטש טָא ,טגערפ ! טכַאמענ ןענעמרַאפ ַא 1 טערּבעשזעגנָא רימ

 .ןעדיא

 !ןענעז ןעדירעמ יו ,תמא ,תמא .ער ט סַאיל ַא ח י ד

 ,רימ זיא העוו .ןטנעה יד טכערב .לעדײמ צו ענידיא יד

 רימ ןענעז ןיהואוו ,רענייד עמאמ רעד זיא גיטהעוו ַא ,רימ זיא דניוו

 ,םינלזצרלעפ ןעשיוצ ! תוינערוּפ םוקמ ַא סיּפע ? ןעגנַאנרַאפ

 וילע ,רע !ןייז ?יצמו רמוש לָאז אוה ךורּב טָאנ ! סעקַאלעקוװָאװ

 זנוא לָאז תוכז ןייז ,ןעטרָאד זנוא רַאפ ןעהימ ךיז לָאז ,םולשה

 ..ןעבעל ן'טימ ןענַאד ןופ סױרַא שטָאח ןעלָאז רימ ,ןהעטשייּב

 ,סיוא טרעה .ןועקלעמש וצ ךיז טרַאשו ק ַא ז ר ע דיול ּפ

 טלָאז רהיא ,ןעוװעטעװַאס ךייא טלָאװ ךיא ,רַאדוסָאג יעויטסָאלימ

 -ברָאקסַא רַאפ םָאקדַאירַאּפ םינווָאלָאנוא םהיא ףיוא ןעועלַאשז ךיז

 טלָאװ ךייֵַא רַאֿפ .טרָא םענשטילּבוּפ ַא ןיא םעיווטסייד עינעיל

 .קינטישטשאז ַא ןעיַאּפוטסיװ טפרַאדַאּב

 -עג טָאה סָאװ שטנעמ ַא יװ ,קַאב רעד יב ךיז טלאה) עקל עמש

 ןײֿלַא בָאה ךיא ?סעטיצשַאז ךיא ףרַאד סָאװ וצ .ןשטַאּפ ַא טּפַאח
 רַאפ קסיא ןייֵא ןיֵא בענג ןוא ךיילג ךיא הענ טא !גנוצ א ךיוא
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 ...ץעּפוהעי ןיא עשזדלינ יוורעיּפ וצּפוק טסעצ עינעלּברַאקסַא םענציל

 | ! תודע ּבָאה ךיא

 םהיא טמוק סָאוװ רַאפ .ןןערעגיירג וצ+ ט ַא לב ר ע פי צ

 | ?סָאװ ?ַאה ?שטעּפ

 רׁשֹּכ ,רעכיז טייז ,ייז טָאה רע ?סָאװ ראפ .רע ניירג

 "ענג טינ טסיזמוא ןעּבעל ןיימ ףיוא ךָאנ ּבָאה ךיא ! טנעידרַאפ

 ,ןעדיא ןעהעטש טָא ,טנערפ .,םענייק טשטַאּפ

 !ןענעז ןעדירעמ יו ,תמא ,תמא .ער ט ס ַאי? ַא ח י ד

 טהעז רהיא יו ,תונמאנּב ךייא רעוש ךיא .ר ע גיי ר ג
 ןעּביוהפיוא לָאז ךיא ,לָאמ עטשרע סָאד רימ טפערט סָאד ,ןעּבעל ךימ
 טָא ,טליוו רהיא ןעמעו טנערפ .ןעשטנעמ ַא ףיוא טנַאה ןיימ
 ?רהיא טנייווש סָאוו .ןערטסַאילַאח רעד וצו .ןעדיא ןעהעטש

 !ןענעז ןעדירעמ יו ,תמא ,תמא .ער ט ס איל ַאח יד

 ןעטיידַאּב סָאװ ,ןיוש רהיא טהעטשראפ טניה .רעגיירגנ
 ,םיבנג עכלעזַא ןופ ןערעו טצעזעצ ןָאק לאנ יד ?שטעּפ יד

 ! ןעטסירעּפַא ,סעקילושז

 רהיא ? ױזַא רהיא טיירש סָאװ ?ָאה .ט ַאל ברע פיצ
 .רָאטנַאק ןיא טנעז רהיא ,סָאנ רעד ףיוא טינ טנעז

 -עגּפָא !רָאטנַאק ענעש א ?רָאטנַאק יא .רעגייר ג
 טנעזיוט רשפא טקורדענּפָא ,ןעשטנעמ טימ טרָאטש עצנאג א טרַאנ
 טדער ןוא -- טלעג עצנַאנ סָאד טלעוו רעד ייּב ןעמונענוצ ,ךעלווירּב

 ןעטַאלברעּפיצ דיילג) ?טרער רהיא ןעמעוו טימ ,טסייוו רהיא !ךָאנ
 טנַאלש} ?ןיּב ךיא רעוו ,טסייוו רהיא ,רָאנ טגָאז .ןויירא םינּפ ןיא

 !!!רעגיירג -- ןיּב ךיא .ןועצרַאה ןיא טנַאה רעד טימ ךיז

 ? ױזַא רהיא טיירש סָאװו ?סָאװו ?אה .טַאלברעפיצ

 ! ביוט טשינ ןיּב ךיא

 ױזַא יו ,טינ וליפא טסייו רהיא !לַָאחַאנ .ר עגייר ג
 טפרַאדַאּב טלָאװ רהיא .ןעשטנעמ ןעשיטייל ַא טימ ןעדער וצ

 ןעלייא ןעיינ ןעּבָארגַאּב ךיז ,השעמ אזַא ךָאנ שיפ ַא יו ןעמוטש
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 רהיא !רימ טימ ן'הנעט'סיוא ךָאנ ךיז ןעלעטש טינ ,ררע רעד ןיא

 ? הנותח רעיא טימ ךימ טסָאק רהיא טלעג לעיפיוו ,טסייוו
 ?הנותח רעסָאװ ?סָאװו ?אה .ט ַא 7 כב ר ע פי צ

 | ? הנותח ס'נעמעוו

 רעטנוא ךיז טלַאה ,ןושל ןהָא עליו ַא ןהעטש טבילב)} ר עג יירג

 ןוא ןעטַאלברעפיצ ןצ וצ רע טהעג םעדכַאנ .ןעטיײיז יד ייב טנעה עדייב טימ

 11!םטָא יד -יא .ןןיירא םינּפ ןיא ךיילג ?וק א ףױא סיוא םהיא טיירש

 ! ןערעוו רהיא טלָאז ופט --- טדער עמ ןוא טדער עמ ןוא טדער עמ

 רעטוג ַא ןיא ערעייַא רָאטנַאק ענעש יד ןעכַאמוצ ןיוש טגעמ רהיא
 זא ,םינּפַא ,טינ ךָאנ טסייוו רהיא ,ןעפָאלש םייהַא ןהענ ןוא העש

 ,..טפייפעגנָא ןעמעלא זנוא ,טפייפַאּב ךיז טָאה רעפייפ רעיא
 1!!טָארקינַאּב ןיא רעפייפ רעיא .ןףייפ ןעגנַאל ַא סיוא טהיצ רענ

 .ןקערש רַאפ דעלקנעב יד ןופ ּפָארַא ןעלַאפ ןענױשרַאּפ עלַאנ

 ?טצעזעגנָא טָאה רעפייפ ?טצעזעגנָא ?טָארקנַאב .עלַא
 !ןעניל ַא ןיא'ס ?ןייז סָאד ןָאק יו ??עיפיו ?ואוו ?ןעוו

 סָאד !רקשו בוכ .ןקַאב רעד יב ךיז טלאהו ע ק ? ע מ ש

 ...םעיַאטלוה רעצעפוהעי ,טכארטענסיוא םיאנוש ןעבָאה

 עמ זַא ?טכַארטעגסױא ךייש זיא סָאװ .עטָאּפַאק יד
 ןעפערט ןעכַאז עכלעזַא .,ןעּביולג ןעמ לָאז -- ןעּברָאטשעג טגָאז

 .םוטעמוא ,דובּכ רעייַא רעּביא טעּב ךיא ,ךיז
 ךייַא טָאנ !ךיז ןעפערט ןימ ַא ךָאנ .לע דנעמיםחנמ

 ...סָאד םוצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,סעדַא ןיא .סעדָא
 טָאה עמ ?טסרעה וד לעװַאה .ןּהתש םצ) שס ַאפנָא פ

 עכילטע יד ןעלַאפרַאפ !ןיירא זָאהענהַאי ןיא טצעהעגנָא זנוא

 ! ןעדליה

 ?ןעלַאפרַאפ-אפ-ַאפ טסייה סָאװ .ןדיז טצהו עקיאַא
 ? טלעמש - טלעג - עג - עג ? סעלעּביצ רקפה סיּפע

 ,רימ ןיא העוו .ןלוק א ףיוא טיירש א טנײיװװ ענידיא יד

 ךיא טלָאװ רעסעּב !רעסיורג ַא רימ זיא גיטהעוו ַא ,רימ זיא דניו

 -ענסיוא סופ ַא ךיז רעדָא ,ךיוּב ןיא עמַאמ רעד ייּב ןענורעגסיוא
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 התימ ַא ןעמונעגנייַא ױזַא רעדָא ,גנעװו ןעכיילג ן'פיוא ןעכָארּב

 ,קילנמוא ןייַא הרצ ַאזַא וצ טּבעלרעד ּבָאה ךיא רעדייא ,הנושמ

 םהיא לָאז ןעפייפ ,רעפייפ ַא ריד ַאנ ! ןעפָארטעג טָאה ךימס יו

 ןופ ןעפייפ וצ ןערעהפיוא טינ םהיא לָאז סע ,רעהיוא ןייֵא ןיא

 רעטשרע ןיימ ןעוו ,יוא ! םירוּפ-ךשוש רהָאי ַא רעּביא זיּב ןָא טנייה

 ןעוועג זיא ,םולשה וילע ,רע ,דניצַא ןייז רימ לָאז ,םולשה וילע ,ןַאמ

 ,..םולשה הילע ,ןייטשנייוו עלעטיג ייּב

 -נעשז ַא !ןַאוװו .ןענידיא יד ּפִא טבײרט) ק ַאז רע דיול?ּפ

 ,ןעיַאדשזוסּבָא רעסעּב רימָאְל ...ענישטשנעשז ַא טּביילב ענישטש

 ,ןעסיוו ןעמ ףרַאד יַאשטולס אזַא ייּב ? ןוהט וצ ןעּבָאה רימ סָאװ

 ָאֹפ .ןעיאוװודַאנ טינ זנוא לָאז עמ ,ןעװעזלָאּפסַאװו וצ ךיז ױזַא יו

 ...סרוקנָאק ַא ןעיַאדשזערשטוא רימ ןעפרַאד ונָאקַאז

 ןופ טינ טסייו רהיא ? סרוקנָאק רעסָאװ .רעניירג

 ,דעו םלועל ןעלַאפרַאפ זיא'ס ! ןעּבעל רעייַא ןופ ןוא טנוזעג רעייַא

 ןיא שטַאּפ ַא ךיז טוהט רעֶו ..ןעהערק טשינ וליפא טעוו ןהָאה ןייק

 ןייד ןעוועג זיא ואוו 11 !דרעפ ַא וד טזיּב ,רעניירג ,יוא .ןןרעטש

 -עג וד טסָאה ןעמעו ?ןעניוא ענייד ןעוועג ןענעז ואו ?לכש

 סָאװ ,רהיא טסייוו .ןםלוע ןעצנַאג םוצַו .:?טלעג ?עיפ ױזַא טביולג

 ךיילג ןהעג רימָאל ,טמוק ! רימ טימ טמוק ? ןענָאז ךייא לעוװ ךיא

 יד !ןענָארטעצ םהיא רימ ןעלעוו בוטש יד ! םייײהַא ןערעפייפ וצ

 רימ !ןענערט ןערעדָא !ןעטָאמ סעקשיק !ןעמענסױרַא ןהייצ
 טגָאש רעֶנ !טצעזעגנַא טינ רענייק ךָאנ טָאה ריס !ןעמ טלהָאצ

 ןעגָאז ןַאל !רעגיירג סייה ךיא .ןועצרַאה ןיא טנעה יד טימ ךיז

 ! רעצימע

 ..!ןענעז ןעדירעמ יו ,תמא ,תמא .ערטסאילַאח יד

 לעדנעמ םחנמ .םהיא ךָאנ -- םלוע רעצנַאג רעד .ןהענ ךיז טזָאל רעניירגנ

 .ןריט רעד ייב ּפִא ךיז טלעטש

 רעּבָא .ןענעצס רעד וצ םינּפ 'טימ} 9 ע ד נע סי חנ מ

 !סע לָאז רָאה ַא ןעלהעפ לָאז סע ,סעדַא ןיא יו ױזַא טקנוּפ

 ,ןעוועג ןוממ ףסַאמ ,טנעידרַאפ ןוא טנעידרַאפ ןעמ טָאה רעהירפ
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 .ןזָאנ רעד טימ ערָאמש ַא! ..סָאד םוצ ןעמוקעג זיא'ס ןַא ,םעדכַאנ ןוא

 ...! ?ינקשי , טגָאזעג ךיוא ןעמ טָאה ,ןעמוקעג זיא'ס זַא ןעלהָאצ םוצ
 ףיוא ..,סָאד ףיוא גיסָאד רָאנ ןיא ןעמ :עזרעּב יד זיא ױזַא סָא
 ןעלחעצרעביא םוצ ...סָאד םוצ טמוק סע זַא ןוא ; ןעמ זיא רעיּפַאּפ
 ןוא -- סָאד רעצנַאג רעד רעּביא רהעק ַא ךיז טוהט ,טמוק סע זַא
 ...} סָאד סיוא טרעוו סע



 טקַא רעטרעיפ

 םַאדַאמ יד -- .,סעקַאנרעטסַאּפ יד ייב ןעגרָאמהירּפ ןעבלעז םעדנ
 עלעבאזיא .טנַאה רעד ןיא לעכיב ַא טימ טציז קאנרעטסָאּפ
 ַארַאלק טהעטש ןעלעבַאזיא ןעבענ .לעגעיּפש ןענעק ךיז טהערד

 ן.רעדיילקיהנותח רהיא טסעמ ןוא סעינק יד ףיוא

 .ענעצס עטשרע

 .ןדרע רעד ןופ ףיוא-טהעטש ,עינַאװאנירטס יד סיורַאטהיצ! ַא ר ַא? ק

 -נִא ןעניגרַאפ ךיז טגעמ רהיא !םַאדַאמ !?לזמ אזא ,רהָאי ַאזַא

 ןעסָאגענסױא ,ערהדןיע ןייק ,טגיל "עּב - עּב , סָאד ױזַא יו ,ןעקוק

 טגָארט .ןועלעבַאזיא וצ! !רימ ףיוא רהַאי ַאזַא ,רעטכָאט רעייַא ףיוא

 "נוזעג ךיז טהערפ ןוא ,טנוזעג טסיירעצ ,טנוזעג טצונרַאפ ,טנוזעג

 ןעּבעלרעד טלָאז רהיא ,ןעּבעג טָאג זַאל .,ןטַאדַאמ רעד וצ .טייהרעט

 ,ךעלקינייא ערהיא ייּב רעדיילק-הנותח ןעהענ

 ףיוא לעכיב סָאד קעוַאטגעו ק ַא נר עט סא פ םַאדַאפ

 ,רהיא טגַאז ,טגיל סע .ןדיילק ס'עלעבַאזיא וצ וצ ךיז טקוק ןוא טייז ַא

 טקעּפשער טימ ,רהיא ןעמ טָאה טנערָאפ ןופ זַא ,טנייש ריפ ?טוג

 ןייז טגעמעג טלָאװ ןעטניה ןופ ,טלָאמשרַאפ ?עסיּב ַא ,ןעדלעמ וצ

 ךָאנ .טפוּבעגנָא גיצניוו ןענעז לעּברַא יד ןוא ,רעכעה לעסיּב ַא

 לעטרעפ יירד עטוג ןעּביילּב טפרַאדַאּב ךייַא ייּב טָאה ,גנונעכער ןיימ

 .עירעטַאמ ןישרַא

 עניימ ןוא ןעקנערקסיוא סָאד ךיא םִאֹל !םאדאמס .ארַאלק

 טנָאקעג ךייַא ייּב ּבָאה ךיא סָאװ ,ןענָאמרַאפ סָאד ןעזָאל םיאנוש

 -רַאילש ַא ףיוא טפרַאדַאּב ּבָאה ךיא ,ךייַא טלחָאמ ! ןעּפַאחּפָארַא
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 יו ,ןעמוקעגסיוא םיוק ,רעגניפ יד ןעטינשענ רימ ךיא ּבָאה ,עלעק

 "אפ, ן'פיוא רהיא טגָאז סָאװ !םַאדַאמ ...שיילפ-לעּפערק טימ

 םעד ,רעטכָאט רעיא !ניוא ןייֵא ּפֶָא ךָאד טמענ סע ?"ןענָאל

 ,ערה-ןיע ןייק ,יז טָאה ,סיוא ךיז טעװעסרָאג יז זַא ,גידנעגָאז תמא

 ּבָאה ,ץעּפוהעי ןיא ןירָאטײּברַא ןייֵא ןיּב ךיא טניז זַא ,רוגיפ ַא

 ןתח רעד סָאװ ,דָאש א !טנענעגַאּב טשינ עילַאט ַאזַא ךָאנ ךיא

 ןייק ,רעננעל יו רעפערג ןערָאװעג טלָאװ רע :ָאטשינ ָאד זיא

 | .ןעטדַאש טינ רהיא לָאז ניוא זייּב

 טנאמרעד רימ טָאה רחא .קאנרעט סָאּפ םַאדַאמ

 זיא םלעהליוו סָאװ ,עלעּבַאזיא ,השעמ יד זיא סָאװ ...ןתח רהיא

 ףךיז ןיא ןתח רעזנוא .ןואראלק וצ) ?ןעוװעג טשינ טנייה ךָאנ ַאד

 "רהע ןייַא יו ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער טימ ,ןענרָאמהירּפ עלַא גהונ

 רעדייא ,רעהירפ רע זומ ,ןענװַאד סָאד ךרוד טינ טזָאל דיא רעכיל

 .ךוזַאּב ַא הלּכ רעד ןעכַאמ ,ןײרַא רָאטנַאק ןיא סױרַא םהעג רע

 ןייק ,טָאה עמ זַא ,ןעדלעמ ןיוש רימ ןָאק ךיא .ַא ר ַא ? ק

 יירד טינ סָאװ ,רעדנואוו א רָאנ רימ זיא סע ! חלּכ אזַא ,ערהדןיע

 ...טרעקַאלפ עּבעיל יד ואוו ,טרָאד םורָאװ ,גָאט ןיא לָאמ

 ..! ?טרעקַאלפ עבעיל יד, !אה-אח-טה .עלעּבאזיא
 ? "עבעיל , טסייה סָאװ ,רהיא טסייוו ןענַאװ ןופ

 ,םינּפַא ,טרהעק רהיא ! רימ רהיא טלָאז ןעבעל  .ַא ר ַא 5 ק
 ? טינ טשינרָאג ןיוש ןעמ טסייוו דַארג רעזנוא ןיא זַא ,ןענעכער

 יד ןופ לעכיּב ןייא ָאטינ ןיא'ס ,ןעּביױלג רעכיז רימ טנעמ רהיא
 ַא רעטציא ךיא ןעייל טא .ןעזָאלכרוד סע לָאז ךיא סָאװ ,ךעלכיּב
 זַא ,תונמאנּב ךייַא ךיא גָאז ,ןָאנרַאשז ןיא ,שידיא ַא אקוד ,לעכיּב
 סָאװ ,עּפעיל רעד ןופ .ןערעוו ןעסָאנעצ ךיוא ןָאק ןייטש ַא וליפא

 יו ןהענסיוא ןעמ ןָאק ,ךייַא ךיא רעווש ,ןעּבירשַאּב טרעוו טרָאד

 .טכיל א

 -עקייש טינ סָאד ןיא .קאנרעטסָאּפ םַאדַאמ
 ? ןַאמָאר ַא סע'שטיוו
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 "עג טָאה רהיא יו ,טנוזעג ןייז ױזַא לָאז ךיא .ַא ר ַא ? ק

 ! ןעפָארט

 ,רע טסייה עשז יוזַא יו .קַאנרע טסָאּפ םַאדַאמ
 ? ןַאמָאר רעד

 רעד ,טסייה רע ױװַא יוו .ןורעטש םעד דיז טנייר} ַא ר ַא ? ק

 ךיא !עשזיידקַאּב ַא יו ,ערה-ןיע ןייק ,ּפָאק ַא ,יוא ?סנַאמָאר

 ? ףיורעד רהיא טגָאז סָאװ ! ןעסעגרַאפ ןיוש ּבָאה

 רעגיטולּב רעד, רשפא .ק ַאנרע ט סָאֿפ םַאדַא מס
 ? "עבעיל ענעטלָאשרַאפ יד רעדָא ,ןעגרָאמהירפ

 | ףיינ ?ַאה .ַא ר ַא ל ק
 רעטפיוקעג רעד,רשפאיצ .קַאנרעטסָאּפ םאדַאמ

 + ?"הלּכ עט'פושּכ'רַאפ יד רעדָא ,שוק
 רָאנ ,גנוצ ן'םיוא רימ טניל סע .טינ ךיוא ,ןיינ .ַא ר ַא ? ק

 ! ןעדערסיוא טינ ןָאק ךיא
 רעטלַאק רעד, רשפא יצ .קַאנרעטסָאּפ םַאדַאמ

 ,רעדרעמ רעטּבעילרַאפ רעד , 4 "םיתמ ןעשיווצ טכַאנ ַא רעדָא ,ןתח
 רעד ןופ, רָאנ רשפא יצ ?"טלעוו רענעי ןופ עטַאט רעד רעדָא

 ? "הילּת רעד וצ הּפוה

 טלָאז ןעּבעל גנַאל ,יוא .ןטנעה יד טימ קסעלּפ ַא/ ַא ר ַא  ק
 טָאה רהיא יו ,תחנ ןיא ןעדער ױזַא לָאז ךיא !םַאדַאמ ,רהיא
 -רעּביא ןיוש סָאד ּבָאה ךיא !?עכיּב ַא סָאד זיא ,יוא .,ןעפָארטעג

 ,ןענעיילנָא טינ טַאז רָאג ךימ ןָאק ןוא ,לָאמ יירד טנעיילעג
 רעד טרָאד טסייה ױזַאיװ .קַאנרעטסָאּפ םַאדַאמ

 ? ןעּפָארטסטולּב ןָארַאּב רעדָא ,םירפא טסייה רע ,ךיז טכַאד ? דלעה

 ? עטעּבַאזילע ןעטרָאד טסייה ענייז עטּבעילעג יד ןוא

 השעמ ַא ךיז לעװ ךיא ,יוא .ןטנעה יד טימ קסעלּפ ַא/ ַאר ַא? ק

 ערה-ןיע ןייק ,םַאדַאמ ,ןָא ךיז רהיא טקנעדעג ױזַא יוו ! ןוהטנָא

 | ? ןעמענ ערעייז טימ ךעלכיּב עלַא ,טינ

 ױזַא יו ,רחיא טקנעדעג .ק ַאנ רע טסָאּפ ם ַא דא מ
 ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער טימ ,ןיילַא ענייא טגיל עטעּבַאזילע ענעש יד
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 ,םירפא ןעטּבעילעג רהיא ןופ טמיורט ןוא ןעטרָאגניײװ ןיא ךיז ייּב

 עטלעטשרַאפ ייווצ םיצולּפ ןהעג וצ ןעמוק סע יו ,םעדכָאנ ןוא

 ייז ,טקישעגרעטנוא ייז טָאה ןיּפש רעדרעמ רעד סָאװ ,ןעטידנַאּב

 ייַּב ךיז טעּב יז ױזַא יו ,עטעּבַאזילע ענעש יד ןעננערּבמוא ןעלָאז

 ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער טימ ,הׂשעמ תעשּב טגניז ןוא ךילרעמָאי ייז

 ןעפירט ןעניוא עיולּבלעמיה ענעש ערהיא ןופ ןוא ,דעיל גירעיורט ַא
 : ןָא ךיז טּביוה דעיל סָאד יו ,טקנעדעג רהיא .,ןערערט ןעכייט

 ,ןעמולּב יד ןעקעמש סע ,ןעזיור יד ןעהילב סע

 ,טַאמָארַא ?ופ זיא טפול יד

 -- ןעמוק טינ רימ וצ טסליוװ ,לעננע ןיימ ,וד ןוא

 ! טָאז ריד ןיא ןעקוקנָא ןענָאק ךיז לָאז ךיא

 ,קעװַא ברַאטש ךיא ,סיוא העג ךיא זַא ,ןעסיוו וד טסלָאז

 ,רהעמ ןעהעז טינ ,ךיז טכַאד ,ןיוש ךימ טסעוו וד

 -- קע ןייַא ,קע ןייַא ,עּבעיל רעזנוא וצ ףוס א

 ..1 ? רערט ַא רבק ןיימ ףיוא ןעקנעש ןעלעוו שטָאח טסלָאז

 ןיא ,יא .ןועגיוא יד ךיז טשיװ ןוא זָאנ יד טציינש} ַא ר ַא 5 ק

 .עמַאמ יד תעשּב זַא ,ןעּביױלנ רעכיז רימ טנעמ רהיא ! דעיל ַא סָאד

 .טנייוועג טינ ?עיפ ױזַא ךיא ּבָאה ,דרע רעד ףיוא ןענעלעג זיא עניימ

 סע ױזַא יו ,םעדכָאנוא .קאנרעטסָאּפ םַאדַאמ

 -ילננייא ןייֵא יוװ ןָאהטעננָא ,םירפא רעּבעיל רעד םיצולּפ ןָא-טמוק

 וצ טקעּפשער טימ ,ןעטידנַאּב יד טמענ עמ ןוא ,רָארוקָארּפ רעש

 .ןעטייק ןיא ייז טדעימש עמ ןוא ,ןעדלעמ

 ערעייַא ןוא ,םיאנוש עניימ עֶלַא .ןטנעה יד טכערב} ַא ר ַא 7 ק

 ּבָאה ךיא ואוו ןוא ,עּבעיל ערעזנוא עֶלַא ןופ םיאנוש יד ןוא ,םיאנוש

 ...| םלוע לש ונוּבר ,ףוס אזַא ןעּבָאה רע לָאז ,אנוש ןעטייוו א ץיגרע

 לָאז ךַאז ענעלַאפרַאפ ןייק זַא ,ןערָאװשענ ןעּבָאה דרע ןוא לעמיה

 .םלעוו רעד ףיוא ןייז טינ
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 ? סיוא ךיז טזָאל סָאװ ןוא .קַאנרעטסָאּפ םַאדַאמ

 ןעמערַא םעד ,ןעּפָארטסטולּב ןָארַאּב רעד רעדָא ,םירפא רָאנ זיא

 ,רעטסעווש עכילּבייל ַא ענייז זיא עטעּבאזילע ןוא ,ןהוז א ס'חמצ

 ,רעטָאפ רענעלַאפרַאפ רעייז זיא סָאד --- ןיּפש רעדרעמ רעד ןוא

 ' ...לחר עמערָא יד ןוא

 ֹּבֶאַה ךיא .נונענ ןייז ןיוש זָאל !ןאמַאמ .עלעּבַאזיא
 ! ןענַאמָאר עשירַאנ עטסוּפ ענייד ןופ ּפָאק אזַא טָא ןיוש

 עניימ ןופ .ןטשַאררעבא}) קַאנרעטסָאּפ םַאדַאמ

 טימ ,סיוא ךיז וד טסעומש ןעש ?ןענַאמָאר עשירַאנ עטסוּפ

 טגָאז סאו .ןוַאראלק וצ! !עמַאמ א ןענעק ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער

 ןעננערּבוצסיוא יאדּכ זיא'ס ,ָאיא ?רעדניק עניטנייה ףיוא רהיא

 ,ןעּבעל סָאד ןעגַעלקעװַא ,ןעגעווטרעייז ןופ ןעוערָאה ,ייז ףיוא ךיז

 טקָארּבענוצ ,ּבוה ַא ךעלברעק טנעזיוט ןהעצ רַאפ רשפא ןעכַאמ

 ..1 תונתמ ץוח א ,ךיוא ןדנ ךעלברעק טנעזיוט ניצרעפ טימ

 ..םֶאֹק ןיא גיוא ןייא ,עלעק'דיחי-תּב א ,תחנ ַא טּבעלרעד םיוק

 טכַאמ ארַאלק .,טנייװ ןוא עלעכיט סייוו א טימ םינּפ סָאד ךיז טלעטשרַאפ יז}

 ,ןּפָאק ן'טימ טלעקַאש ,םינּפ םורק ַא

 סיוא רימ טסע ַאשַאּפַאּפ רעד סָאװ ,גרַאק .עלע בַאזיא

 טפרַאװ גָאט עלַא ! רימ ףיוא ןעמונעג ךָאנ ךיז וד טסָאה ,לַאנ יד

 טרעװו עמ יוװ ךיילג ,"ןדנ, ןיימ טימ "ּבוה, ןיימ סיוא ריס רהיא

 ההעמ ןעּבעגעג ןעמ טָאה רעטכָאט סע'סיקניח .,ךילקילג ךייַא ןופ

 ןוהט וצ טָאה עמ יו ,ןוהט וצ ױזַא טינ ראג טָאה טלעוו יד ןוא ,ןדנ

 ןיוש ,ךיז טכַאד ,זיא ,ןיּב ךיא יוװ ,עכילקילנמוא אזַא .רימ טימ

 סיי ַא ןיא םינּפ סָאד טלַאהַאב יז) !טלעװ רעצנַאנ רעד ףיוא ָאטינ רַאג

 .ןּפָאק ן'טימ טלעקַאש ,םינּפ םורק ַא טכַאמ ַארַאלק .טנייוו ןוא עלעכיט

 סָאו .ןוערערט יד ּפָא טשיוו קַאנרעטסָאּפ םַאדַאמ

 לָאמ ייווצ ךָאד זיא יז ? רעטכָאט סע'סיקניח וצ ךיז וד טסכיילג

 וצ טקעּפשער טימ ,ןערהָאי טימ טּפָאטשעגנָא ,וד יװ טלַא ױזַא

 יז סָאװ ,ןעמָאנ םענעש םעד טנייה .יורטש ?וק ַא יװ ,ןעדלעמ

 עצנַאג גד ,עצינ תוליכר יד עמאמ ההיא ףױא ףהָאי ַאזַא .טָאה
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 ןעכילטיא ףיוא ,יז טדער ןעמעלַא ןופ ,?יומ ןיא רהיא ייּב זיא טלעוו
 .ןורסח א יז טניפעג

 !ןערעוו טיהַאּב רָאנ לָאז עמ .ןּפָאק ן'טימ טלעקאש} ַא ר ַא ? ק
 סיקניח םַאדַאמ יד .ןוערערט יד ּפָא טשיװ ע עב ַאזי א

 סע'סיקניח יו ,ןירעדערַאב אזַא .,רעטכָאט רעד ןענעק דלָאג ךָאנ זיא

 ןייא יז זיא וצרעד ןוא .טַאהעג טשינ טלעוװ יד ךָאנ טָאה ,רעטכָאט

 םענעי ףיוא טהעזרעד יז זַא ,ןעגנַאהעג ךיז טלָאװ ,ןירעניגרַאפ-טשינ

 רעיוז זיא יז סָאװ ,גונעג ןוא .עלעטיה ןעש ַא רעדָא ,דיילק יינ א

 ןייז וצ רהיא טיס .,ךיוא עקטעקָאק ַא ךָאנ יז ןיא ,גיסע יװ ױזַא

 ! ןעמוקַאּב קאלש םעד ןעמ ןָאק -- טּפַאשלעזעג ַא ןיא םענייאניא

 -האוואּב ןוא טיהאּב ?ָאז עמ .ןּפָאק ץטימ טלעקאש) א ר א ? ק

 .ןטנַאה רעד ןיא ףעירב ַא טימ ?עסָאס ןײרַאטמוק םענ !ןערעוו טנער

 .ענעצס עטייווצ

 ךיז טסייה ןוא לעווירּב א טכַארּבעג טָאה חילש ַא .?ע סָא ס

 ,םעקיּפָאק גיצנאווצ ןעלהַאצַאּב

 ךרוד .ןלעװירב סָאד טמע}1ג קַאנרע טסָא פ ם ַאדַאמ

 ?לעווירב א זיא ןעמעוו ןופ ??עווידּב ַא חילש ַא

 ניצנאווצ רעהא טיג .ןעסיוו רהיא טעוו ,טנעייפ .5 ע ס ַא ס

 .םַאדַאמ ,סעקיּפָאק

 םהיא טמוק סָאװ ראפ .ק ַא נר ע ט ס אפ ם ַא ד ַא מ

 ? סעקיּפָאק גיצנַאװצ

 .החרט רעד ראפ ?סָאװ רַאפ .9 ע ס ָא ס

 ?נרַאק םהיא ןיא ןהעצ ןוא .קאנרעטסָאּפ םַאדַאמ

 ?לעיפ יױזַא םהיא טמוק סָאװ רַאפ

 .םהיא טנערפ טהעג .? ע ס ַא ס

 ףיוא רהיא טנָאז סָאװ .ק ַא נ רע ט ס אפ ם ַא ד ַא מ

 ענעש ַא ?םאדַאמ רעד טרעפטנע יז סָאװ ,ןערעפטנע רהיא

 טימ שיילפ קיטש ַא ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער טימס !עװָאיָאקָאּפ
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 טלאק ןיא טנַאה ןייק טינ טוהט ,טפיוז ןוא טסערפ ! ןעניוא
 !ליומ ַא ךָאנ טנעפע ןוא --- רעסַאוװ

 ,בייל ן'פיוא ןעּבָאה סָאד ןעלָאז םיאנוש עניימ . ע ס ָא ס . |
 ןַא ,ךייַא ייּב ןָא ךיז טקנירט עמ סָאװ ןוא ןָא ךיז טסע עמ סָאװ

 ...טיורּב ?עקיטש סָאד וליפא

 טסעװ וד .ןסופ ןיטימ טא קַאנרעטסָאּפ םַאדַאמ

 -לוה ,ּבוטש ןיימ ןופ ןָאוו ? עטַאקסיּפ ֹוד ,ןערעוו טמוטשנַא טינ
 ? ןיינ יצ ,טסרעה וד !ןעניפעג טינ ָאד ךיז לָאז ערַאּפ ןייד ,עקיַאט

 קראטש ךימ בָאה ךיא .ןזָאנ רעד טימ הערד א! ? ע ס ַא ס

 ןאהראפ !ןערָאװעג טנעווייל זיא דמעה ןיימ ,ןעקָארשעגרעּביא

 ...ץעּפוהעי ןיא נונעג ,רהיא יוו עכלעזַא ,"ןעמַאדַאמ, ןוא רעטרע ךָאנ

 .{קעווא טהעג ןוא ריט רעד טימ ּפָאלק ַא טוהט יזָו

 רהיא טנָאז סָאװ ?ו .ק א נר ע ט סָא פ ם ַאדַאמ

 טקעּפשער טימ ,ןערעוו טנידעלאב ױזַא לָאז עמ ? תולנ אזַא ףיוא

 ! ? טסנעיד ַא ןופ ,ןעדלעמ וצ

 ףיֹוא קוק ךיא ,םַאדַאמ ,תמא םעד ךייַא גָאז ךיא ..ַא ר א ? ק

 רעקרַאטש ,ערה-ןיע ןייק ,ךָאד טנעז רהיא : ךימ רעדנואוו ןוא ךייַא

 ,סיוא סָאד טלַאה רהיא זַא ,ןעזייַא ןופ

 סָאװ ,רהיא טסייו סָאו .קאנרע טסָאּפ םַאדַאמ

 טקעּפשער טימ !דלָאג ךָאנ זיא סָאד ? ןעטסנעיד יד ןופ טָאה עמ
 ןעד ייז ןָאק עמ -- ןעקנירט רעייז טימ ןעסע רעייז ,ןעדלעמ וצ
 ,ךָאנ ייז ןעדערַאּב ,קעװַא ןעהעג ייז זַא ןוא ? טיורּב ןעשטרַאטסַאנ
 סָאװ ,ןעכַאז עכלעזַא ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער טימ ,סיוא-ןעטכַארט

 .ןעגיולפענ טינ ,ןעניוטשעג טינ

 ןוא טיהַאּב רָאנ לָאז עמ .ןּפָאק ן'טימ טלעקַאש)  ַא ר ַא ? ק
 | ! ןערעוו טנערהָאוװַאּב

 לָאז עמ ,גנַאל ןיוש נָאז ךריא !הוצמ ַא .על עב ַאזיא

 -ָאקָאּפ ענעש יד ,ןעקוקנָא טינ יז ןָאק ךיא ;נעװ םעד ןעּבעג רהיא

 ךָאנ ךיז טצעז עמ .טינ ךימ ןעמ טרעה ,ןיינ --- !ענייד עווָאי
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 סָאװ ,גנידסלא סיוא רהיא ייּב טנערפ עמ ןוא רהיא טימ רעדינַא

 | ,..ךיז טכָאק םענעי ייּב
 -כָאט ,השעמ יד זיא סָאװ .קאנרע טסָאּפ םַאדַאמ

 -שער טימ ,ןעמונעג גָאט ןעגיטנייה ךיז טסָאה וד סָאװ ,עניימ רעט

 ןוא ןעדער לָאז ךיא סָאװ ,עיצאקודע ןענרהעל ךימ ,ןעדלעמ וצ טקעּפ

 זיא ןעמעוו וצ ,רעּביא ןעייל רעסעּב םענ ,ַאנ ? ןוהט לָאז ךיא סָאװ

 -רךַאפ סָאד זיא סיּפע ,רָאנ העז ??עווירּב סָאד ןעּבירשעג סָאד

 .המיתח רעצראוש ַא טימ טע'מתח

 ..?המיתח עצראוש ַא .ןלעװירב סָאד טפעו ע?לעּבאויא
 "רזחתססשתתס8 1007ח8ץמנזחמ 1138667ע8 (08100/108װ 110- .{טנעייל יִוֵו

 ס'מלעהליוו ,ךיז טכַאד ..,רימ וצ זיא לעווירּב סָאד 0900386 ש"

 ןוא טנעה עגידנערעטיצ טימ ?עװירב סָאד ףױא טנעפע יז ?פירשטנַאה
 ןענעייפ טסעװ וד זַא !עלעבַאזיא לעגנע רערעייט ןיימ,/ .ןטנעייל
 "..טלעוו רעד ףיוא ןייז טינ ןיוש ךיא לעוװ ,תורוש עניזָאד יד

 ..|םלעהליוו ,ךַא .ןטנעה יד ףיוא ןַארַאלק טַאּפ יז1

 .ןןעלעבַאיא וצ וצטפיל} ק אנ רע ט סא פ ם ַאדַאמפ

 ַא רַאפ סָאד ןיא סָאװ ,רימ נָאז ?זיא סָאװ ! ריד טימ זיא טָאג

 ? ןעפָארטעג ךיז טָאה סָאװ ? םלעהליוו ריד טּביירש סָאװ ? לעווירּב

 ..ט'מס'עג !םלעהליו ַאטשינ .ןטניװ ע7? עב ַאזיא
 ...ןעטָאשעג ...ןעגנַאהעג

 טימ .ןטנעס יד טימ קסטעּפָא קַאנרעטסַאּפ םַאדַאמ

 ? ןעגנַאהעג םהיא ןעמ טָאה ואוו ? ט'מס'עג םהיא ןעמ טָאה סָאװ

 א ? ןעסָאשענ םהיא םָאה רעוו

 ..ןעגנאהעג ..ט'מס'ענ ךיז ןילַא ,ןײלַא .על7 ע באזיא

 ...ןעטָאשעג

 ַא .ןּפָאק ם'ייב ןַא ךיז טְמָאחו קאנרע טסָאּפ םַאדַאמ
 ןעטלאהסיוא טינ רָאנ סָאד לעוװ ךיא ! ןעגָאלשרעד ךימ טָאה קַאלש
 ? ןעגָאז טייל ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער טימ ,ןעלעוו סָאװ {  ןויזּב רַאפ
 אזַא ..!ןעדער ֹוצ סָאװ ןעּבָאה ןיוש טעוו סיקניח םַאדַאמ יד
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 ,טינ סייוו ךיא !ןערָאװעג טרעהעג טינ רָאג ךָאנ זיא קילנמוא

 טלאפ יז !ךיא שלח טָא .ןענַארטרעּכיא סָאד ךיא לע ױזַא יו
 | .{ןע'שלח וצ ףיוא ּפָאק םעד טפראוורַאפ ,?עטָאפ ַא ףיוא

 טיהַאּב רָאנ לָאז עמ .ןטַאדאמ רעד וצ דיז טפראוו א ר ַא 5 ק

 -סָאּפ ןַא טמוק סעו !םלֹוע ?ש ונובר ,ןערעוו טנערהַאוואּב ןוא
 .ן{ןקאנרעט

 .ענעצס עטיר ד

 ?ט'שלח עמ ?טנייו עמ .ןועקַארשרענ קאנרעטס ַאּפ

 ?ןעהעשעג ָאד זיא סָאװ ?ָאד ןיוש זיא סָאװ

 רע .ןּפָאק םעד הוא טביה ק ַאנרע ט סָא פ םַאדַא מ

 ,חעז ,קוק .רעדרעמ רעד ,טָאּפסעד רעד ,ןַאריט רעד ,ךָאנ טנערפ

 ! רענייא שטנעמנוא וד ,דניק ַא טעליוקעג טסָאה וד יו

 ?טעליוקעג רעו ?טעליקעג סָאװ .קַאנרע טס אפ

 ! ןושל ּבעג ,עקרימ 4 טעליוקעג ואוו

 סאד ןעלעבַאיא ײב טסענ ק אנרעטס אפ םאדאמ

 .ךיז קיווק ,ריד אנ .ןןיירא םיִנּפ ןיא ןַאמ םעד ץימש א טוהט ןוא לעווירב

 ! ןעסָאשעג ,ןעגנַשהעג ,ט'מס'עג ךיז טָאה רענייד ןתח רענעש רעד

 ?ןעמעוו ,סָאװ ,רעװ !ַאש ,ַאש ,אש .קאנרע טס ָאּפ

 ןיא רעפייפ !ןָא טינ רָאנ ךיז טּבױה סע ?ןעשקָאל ערעסָאװ

 רימ ףיוא ןעדָאש ןייז ץוח ,םירבא עלַא ףיוא קראטש ןוא טנוזענ

 ַא םהיא ןופ ןעמוקַאּב סָאװירָאנ ךיא ּבָאה טָא .,ןערָאװעג טגָאזעג

 ...קוסּפ םעד טגָאזעג טָאה רעפייפ .העידי ערָאלס

 סע ?קוסּפ רעסָאװ .ק ַאנ רע ט סָא פ ם ַא ד ַאמ
 | | ! םיקוסּפ רָאנ ריד ךיז ט'מולח

 --- תויממוק ןיימ ךיא ; ךיא ןיימ סָאד טינ .קַאנרעטס אפ
 ...תויממוק טכַאמענ טָאה רעפייפ
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 ןעטעּבעג ךיד בָאה ךיא .קאנרע טסָאּפ םַאדַאמ
 .ןעדער טינ רימ טימ וד טסלָאז שדוק-ןושל ןייק זַא ,לָאמ טנעזיוט

 .סעמיצרעיימ םַאדַאמ יד יו ,עטנערעלעגליואוו ַאזַא טשינ ןיּב ךיא

 ךיא לָאז ןעד ױזַא יו ,רוציקב אלימ .ק א נ ר ע ט ס ַא פ

 :סיױרַא ,זָאנ יד טשיװענּפָא זנוא טָאה רע ,ונ ?ןעּבענסױרַא ריד

 לָאמ ןייא ,חרביו ַא טכַאמעג ,"ינקשי , טנָאזעג ,גייפ ַא טלעטשעג

 .טָארקנַאב זיא רעפייפ --- לָאמ עלַא רַאפ

 ןערעוו וד טסלָאז ופט .ק ַא נר ע ט סָאפ םַאדַאמ
 רהעמ א ?רעטרעוו ?עיפ ױזַא וד טספרַאדַאב !ךַארּפש ןייד טימ

 ! קע ןייַא ןוא -- טצעזעגנָא טָאה רעפייפ זַא ,ןעמ טגָאז

 טצעזעגנָא ?טצעזעגנָא טסייה ץלַא .ק ַא נ ר ע ט ס ַא ּפ
 רע -- ךיז טלעטש רענייא ,טגָאז עמ .ךיילג טינ זיא טצעזעגנָא ןצ

 רע טקע -- רעטנוארעד זיא רענייא יצ ,לָאטיּפַאק ַא ןעכַאמ ךיז ליוו

 טָאה ,טצעזעגנָא ?עסינקַאנק טָאה טָא ...ךלש יצח ,ילש יצח :ּפָא

 ןעּבילּבעג ךָאנ זיא ןוא םורַא ןֹוא םורַא טָאלג טייּברַאעגּפָא סָאד רע

 ףור ןוא, -- טלענ ןעמונענוצ טושּפ טָאה רע ;שטנעמ רענייפ ַא

 לָאז ,הנותח א טיײּברַאעגנָא טָאװה רעד ןוא .??לעסינקַאנק ךימ

 :ןעשקָאל טימ ןוא טשרָאּב טיס עשַאק ַא ! ןייז ?יצמו רמוש טָאג

 ןעּבעגעג ,ז"הנקי ןעמונעג ,ז"חנקי טפיוקרַאפ ,ז"הנקי טפיוקעג

 טנעזיוט רשפא -- רעהַא שזַאלעטס  ַא ,ןיהַא שזַאלעטס ַא ,ז"הנקי

 ַא היא ךָאל יִּכה :ןעּבירשעג טהעטש הדגה רעד ןיא יו ,רעכעל

 .... האי ול יּכ האנ ול יּב ,ךָאל

 ןיא ךָאנ םהיא טניק סע .קַאנרע טסָאּפ םַאדַאמ

 וד סָאװ ,ןדנ סָאד ןוא ,ונ ,שטייטס .הדגה רעד ןופ םיקוסּפ ןעניז

 ? טנעזיוט ניצרעפ יד ?ןעּבענעג םהיא טסָאה

 .ןקירוצ ןוא ןיה בוטש ן'רעביא םוראטפיל} ק ַא נר ע ט ס ַאּפ

 ךיא ,טסניימ ? יירשעג רעצנַאנ רעד ָאד זיא ןעד סָאװ ! וד טסרעה

 -ענעּפש יד ךיז ןעזָאפ ?עזרעּב רעצעּפוהעי רעד רַאפ ךימ גרָאז

 -נעטַאװ רעד ייז טּפַאה ,שעק יד יוװ ,ךיז ןעשיווצ ןעסייר ןעטנַאל
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 ךלה ןענעז סָאװ ,ךעלּברעק עכילטע עניימ ףיוא יירש ךיא ! רעכַאמ

 ! ָאלַאּפָארּפ ישיּפ --- ומלועל

 .ןטנעה יד טימ ?סעּפ אפ קַאנרעטסָאּפ םצאדַאמ

 ? ןעלַאפראפ

 ַא ןיא יװ ןעלַאפ-רַאפ .ןּפא ךיז טטעטשנ קַאנרעט ס ַא ם

 ...! קידניא ןעגי'חסּפ

 ףיוא הוצמ ַא .ןףױא טהעטשנ קַאנרעטסַאּפ ם ַא ד ַא מ

 ןיִּב ךיא !טכער רהעז ?טנעזיוט גיצרעפ ןערָאװעג הרּפּכ ! ריד

 םקעּפשער טימ ,טסולגרַאפ םהיא ךיז טָאה ריקנַאּב ַא !היחמ ךיז

 יּבַא ,רוטַאנ רעד ןופ גנילפריווסיוא ןייַא ,ןַאטַאלרַאש ַא ,ןערלעמ וצ

 "רַאפ יא ,גנירעה עליופ יא, :טכַאמעג טוג ! רעטקָאד ןייק טינ

 טלָאװ ,ןעגלָאפ ך י ס ןעװעג רעּבָא טסלָאז ..."שיפ ענעקנוטש

 ןיוש טלָאװ עלעּבַאזיא .םינּפ רעדנַא ןייֵַא רָאנ טָאהעג גנידסלַא

 ַא םעדייא ןייֵא טַאהעג ןעטלָאװ רימ ,ןירעטקָאד ַא ןעוועג טציא

 םַאדַאמ יד ,ןעוועג אנקמ זנוא ןעטלָאװ טייפ ןוא טָאנ ,רעטקָאד

 ןעגנורּפשעצ ןוא טצעזעצ טלָאװ "החּפשמ , רהיא טימ ןַאמלעניײּב

 טינ טלָאװ סיקניח םַאדַאמ יד ןוא ,םידנעקוק זנוא ףיוא ןערָאװעג

 ךָאד טעוװ רעּבָא דניצַא .זנוא ןעדערַאּב וצ ףיוא ףָאטש ןייק טַאהעג

 טָאּפש וצ ןוא דנַאש וצ ,זנוא טימ ןוהט וצ ןעּבָאה טלעוו עצנַאנ יד

 טסרעװ טנעזיוט רָאנ ,ץעּפוהעי ןיא רָאנ טשינ ,ןייז רימ ןעלעוו

 םָאּפסעד וד ,ןַאריט רעדליוו וד ,א !ץעּפוהעי םורַא ןוא םורַא

 סאו ,רעדרעמ רענעי יו שטנעמנוא רהעמ ךָאנ טזיּב וד ! רענייא

 םָאה רענעי ,ןַאמַאר ַא ןיא ןעשטיוועקייש ייּב טציא ןעייל ךיא

 ןייד טפיוקרַאפ טסָאה וד ןוא ,טלעג רַאפ רעדניק ענייז טפיוקרַאפ

 ,ךיז טנייפעגסיוא ןעש .טלהָאצעגוצ םענעי ךָאנ טסָאה ןוא דניק

 ןוא ןילַא ןעמונעג ! הדיחי-תּב א רעטכָאט א טנערהָאװַאּב ןעש

 ףיוא טעלױקעגּפָא ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער טימ ,דניק ַא טעליוקעג

 ףיוא ןייוו ,סניימ דניק ,ןייוו ?טסנייוו וד .ןועלעבַאזיא וצ! !גיּבייא

 נייוו ,ןעּבירשעג טהעטש ןעשטיוועקייש ייּב יו ױזַא ,לַאזקיש ןייד
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 ןערָאװעג ןערָאּבעג טזיּב סָאװ ,ןערהָאי עגנוי ענייד ףיוא גָאלק ןוא
 ןוא ,תמא םעד טסייוו לעמיה ןיא טָאג !טָאּפסעד ַא רעטָאפ ַא ייּב

  טקעּפשער טימ ,טייוו ןעוועג זיא ץרַאה ןייד זַא ,תודע ןייד ןיּב ךיא

 טימ טָאה ,רעדרעמ רעד ,רע סָאװ ,קיטלָאש םעד טָא ןופ ,ןעדלעמ וצ

 .ןטנַאה ַא ראפ ןעלעכאויא טמענ יו) ..ןעגנעהנַא טלַאװעג ריד דלַאװג

 ןָא סעגרַאפ ,ןערערט ענייד ּפִא שיו !עלעבַאזיא ,ףיוא-העטש
 -רעשַאּב ןייד ,דלעה ןייד ,ריד וצ ןעמוק ןיילַא טעוו רע ! ךָארּב ןייד
 ןעלעבַאזיא טמענ יו ..!דלודעגמוא טימ ךיד טעטרַאװרע רע ,רעט
 . .{ןהעג ךיז טזָאל ןוא טנַאה ַא רַאפ

 טסגָאז וד יצ ,לעכיּב ַא ןופ טסנעיײל ֹוד .ק ַאנרעטס ַאּפ
 | ? גינעווסיוא ףיוא

 .ןץרַאה טימ רַאנ ,יטש ,ןַאמ םצנ קַאנרעטס ַָאּפ םַאדַאמ
 טימ סעװַא טהעג יז ..ן{!רעדררעעעעמ !!טָאּפ -סעד ..! ןַאררריט
 .ןןייֵלַא טביילב קַאנרעטסַאּפ ,ייז ךָאנ -- ַארַאלק ,ןעלעבַאזיא

 .ןקירוצ ןוא ןיה םורא טהעג .ּפָאק ם'ייב ךיז טלַאה) קַאנרעטסַאּפ
 רעכלעוו !ז"הנקי א ,עזרעּב ַא ,רעפייפ ַא ריד ַאנ !טלעװ ַא ,ונננ
 רַאפ ןדנ סָאד ןעּבענּפָא םהיא לָאז ךיא ,ןעגָארטעג ךימ טָאה חור
 העג טנייה ?טַאהעג טינ טייצ ןייק ךיא ּבָאה סָאװ 4 חנותח רעד
 ךָאנ רעּבָא ?טנעזיוט גיצרעפ לָאמ ַא ךָאנ ...ןדנ לָאמ ַא ךָאנ ּבעג
 טסליו !ןעש רהעז ?רעטקָאד ַא טסליו !קעדָאּפס ַא טימ אל
 ןושל ןופ טסעומש עמ דלַאּביױו ! טייהרעטנוזעג ? ןעסוקרַאמ
 -- סױרַא טמוק סָאװ ? טלעמש-טלעג ןעמ ףרַאד עשז סָאװ ,?עּבעיל,
 ַא !טנעזוט ניצרעפ ! הריבע ןייַא ןיא טנעווט גיצרעפ יד
 ױזַא ןוחטניהַא טנָאקעג רע טָאה ואוו ! ? ןעדערוצסיוא עלעטרעוו
 -ךַאפ םהיא ןעבָאה ייז ...עזרעּב רעצעּפוהעי יד... טלעג לעיפ
 םהיא טימ טלעיּפשעג טכאנ יו נָאט ...רעדירּב עטונ .,.טהערד
 רעוו ןוא !?עדנייּב ַא םהיא ייּב טקעלענּפָא טָאה עמ ...ןעטרָאק ןיא
 ,לעגוקנייפ :ןײרַא ןעמוק סע ;טגנילק עמ} ..סיקניח טסעומש
 -קעּפס ענגנוי עכילטע ןא ?עסינקַאנק ,ןַאמלעגייב ,םיקניח
 ' ' .{דעלטנַאל
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 .ענעצס עטרעיפ

 סָאװ !טסעג ,טסעג !םיאבח םיכורּב .קַאנרעטסַאּפ
 טנַאקעג טָאה רהיא זַא אמּתסמ ?סטוג ןענָאז סיּפע רהיא םעוו
 ,גיטַאלג טשינ סיוועג סָאד זיא ,גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא םיצולּפ ןעמוק
 טרעש עמ זַא--ונדוגני דוד ג ד ג :טהעטש קוסּפ ןיא יו
 ...ןענירד ןעגעקַא סע סעומש ךיא ..,ךעלעמעל יד ןערעטיצ ,ףָאש יד

 טינ רימ טלעפעג סע ,עפ .ןענירעביא יד וצ) ?עגוקנייפ
 סיּפע ָאד ןעלעוו רימ יצ ,טסייו טָאג .רענייז אּבה-ךורּב רעד
 ניוט סָאװ ,?אומש בר ,וצ עשז טרעה ,{עקַאנרעטפַאּפ וצ! ...ןעכַאמ
 רעד זיא ,ןעמ טגָאז ,לעדניוש רעטסערג רעד ?עקיטילָאּפ זנוא
 סרעלקעמ ןעדיא ייווצ :השעמ ַא ןעלהעצרעד ךייַא לעװ ךיא .תמא
 עדייּב ןוא ץירּפ ןייא וצ עדייּב ,עלָאּפש ןייק ןהַאּב ן'פיוא ןערהָאפ
 ןעטלאהַאּבסיױא ךיז ןעמ ליוװ ,ךילטנייוועג .טפעשעג ןייא ןענעוו
 רעּבָא ךיז ןעמ טנענענַאּב ,ןטש השעמ .,ןערעדנַא םעד ןופ רענייא
 טונ, .ןעלַאפרַאפ זיא -- טנענענַאּב ,אלימ ,ןָאנַאו ןייא ןיא
 ןיהואוו, "7? דיא ַא סָאד טרהָאפ ןיהואוו , ."רהָאי טונ, .?ןעגרָאמ
 ! טינ סעװָאטַאק ןייק ריד זיא דיא ַא, ,?עלָאּפש ןייק ? רהָאַפ ךיא
 ידכּב ,עלָאּפש ןייק טרהָאפ רהיא זַא ,ןויּכּב רימ ךָאד טנָאז רהיא
 ךָאד סייוו ךיא .קירעּביוּב ןייק טרהָאּפ רהיא זַא ,ןעניימ לָאז ךיא
 רהיא טהערד סָאװ טנייה ,עלָאּפש ןייק יקַאט טרהָאפ רהיא זַא ,רעּבָא
 | ..74 חמ ַא

 ַא לענוקנייפ ךייַא טָאה גנידסלַא ףיוא .ק ַא נ ר ע ט ס ַאּפ
 .השעמ

 ןעדער רימָאל ,תמאּב יקַאט ןיימ ךיא .?ענֹוקנייפ
 ,סָאד .ױזַא זיא ןופרעד השעמ יד .ןדרַאב יד ךיז טעלג) .ךילטנעּפָא
 טימ ןעפערט ךיז ןָאק ,ןעפָארטעג ךיז טָאה ןתח רעיא טימ סָאװ
 .עזרעּב רעד ףיוא ץעּפוהעי ןיא ךָאנ טרפּבו ,זנוא ןופ ןעכילטיא
 ,טפערט עמ ןמזילַּכ : םדוירשּב ַא יו רחעמ טשינ ךָאד זיא ןעמ
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 ַא לעדעד סָאד ךיז טוחט רעמָאט ,טחו הלילח ןוא ;ןעמ טפערט
 .ַאֹב תיּב ץמק טכַאמ -- ןטנַאה רעד טימ ךַאמ א! קירוצ העדד

 ַא דגנ הנובּת ןיאו ,המכח ןיאו ,הצע ןיא זיא'ס .ס יי ק ני ח

 ,טרָאק דעטכעלש

 טינ לָאז עמ סָאװ ןופ !גידרימקרעו .ןא מ לע גיי ּב

 ! טרָאק רעד ףיוא ףױרַא זומ סיקניח ,ןעדער

 "עג ןיא םיקניח .תמא ןיא תמא סָאװ .7ע סינק ַאנק

 רעפייפ ןיא סָאװ .לעיּפשנעטרָאק ַא רָאנ זיא עזרעב יד :טכער

 טָאה ןמיס א ?טכַאמעג ױזַא ךיז טָאה סע זַא ,לשמל ,גירלוש

 סָאד רע טלָאװ ,ןעצעזנָא םָאלג ןעלעו לָאז רעפייפ ןעוו :;רהיא

 ךימ ףור ןוא --- טייצ רעד ןיא ןעדהָאיארַאפ ןערהיפסיוא טנַאקעג

 ! לעסינקַאנק
 טליוו סָאװ ,םינּפילּכילע ,רוציקב אלימ .קאנרע טס ַאּפ

 סייוו ךיא ? שטנעמ רענייפ ַא זיא רעפייפ זַא ,ןעיײרּבסױא ָאד רחיא

 טָאה רע ןעמ עוו טימ ,ךָאד העז ךיא .טוג ץנַאג ןייֵלַא סָאד

 -ךָאנג רָאנ .,טלעדנַאהעג טָאה רע ס ַאֹוו טימ ןוא טלעדנאהעג
 : ,עקשירקָאּפ אטאח -- ר ב ד 9 ת 5 ַא ,טינ

 ןעּבַארג ַא ןופ תוזע ןייֵא .ןעגירעביא ידוצנ ?עגוקנייפ
 סע ,ארומ ךיא ּבָאה ,לשמ ַא טלהעצרעד םהיא טלָאװ ךיא { גנוי

 טהעטשרַאפ .ןזעקַאנרעטסַאּפ וצ1 ..ןינע רעזנוא וצ ןעטדַאש טינ לָאז
 טָאלג סָאד סעומש ךיא .ןעסיוא ךיא ןיּב סָאד טשינ ,ךימ רהיא

 -רעגנוי א ,ןעּבעלכ ,ךַאז רעד ןיא טינעג טשינ ךָאנ זיא רע סָאװ ,ױזַא
 הצע ןייֵַא ןעטלַאה ךיז טפרַאדַאּב ,ךילטנענייא ,טלָאװ רע .,ןַאמ

 טרהיפעגפיורַא םהיא רימ ןעטלָאװ ,ךָאנ הליחּתכל רעד ןופ זנוא טימ
 םורַא טָאלג טכַאמעג סָאד ןעטלָאװ רימ ;ךרד לעקיטש ַא ףיוא

 -סיוא טלָאװ סע ,רעלעט ַא ףיוא יו ,ךיז טהערדעגסיוא ,םורַא ןוא
 -םיוא ןוא ןעטינשענוצ --- חמשאו ליִנָא :טנָאז רהיא יו ,ןעמוקעג

 עמ סָאװ ,ןעסיוו ןעמ ףרַאדַאּב טפעשענ ַאזַא ייּב םורָאװ .טהענעג
 -ַאמ עלערייא ןייַא ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,זיא'ס .ןוהט וצ טָאה
 ...לעיּפש עצנַאג סָאד ילַאק טרעוו ,טייז ַא ףיוא קוק ןייא ; עירעט
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 רהיא .לידבהל ,ןעטרָאק יד ייּב יו יזַא טקנּפ .סיקניהח

 טכַאמענ רחיא טָאה םיוק רָאנ ,רעלעיּפש רעטסערג רעד ןייז טנעמ

 .סעכערטָאּפ יד טימ ןעלַאפרַאפ רהיא טנעז ,ןעטכעלש ַא גנַאג ןייא

 קיטנַא ןייֵַא ריד ןיא'ס !גנידרימקרעו .ןַאמ? עניי ּב

 ַאד ןיא רע ,ןעסעומש טינ טלָאז רהיא סָאװ ! ןעסיקניח םעד טימ

 : ! ןעטרָאק יד טימ

 ןיא סיקניח .תמא םעד בעיל בָאה ךיא .לע סינק אנק
 ךָאנ טלָאװ ,זנוא טימ רעהירפ ּפָא-טדער רעפייפ ןעוו .טכערעג

 רימ .,רענַאיזרעּב עטלַא ,םירחוס עטינעג טרָאפ :ןעוועג שרעדנַא

 -עגּפָא סיוועג ןעטלָאװ רימ זַא ,ױזַא טיײּברַאעגּפָא סָאד ןעטלָאװ
 ,יֵא .טלעג ייּב ןעּבילּבעג ךיוא טלָאװ רע ןוא ,םלעג רעזנוא ןעמונ

 .ןעצַארק רענעי ךיז זָאל --- טרהירעגנָא ןעצימע סָאד טלָאװ רעמָאט

 -ירפ סָאװ רעפייפ רענעגייא רעד ןעּבילּבעג טלָאװ רעפייפ ; ץרוק

 ! לעסינקַאנק ךימ ףור ןוא --- רעה

 גיוט סָאװ ,םינּפ-לּבילע ,רוציקב אלימ .ק אנ ר עט ס ַאּפ

 ,ךָאד טסייו רהיא 4"ךיא טלָאז , ,"ךיא טלָאװ, : הצילמ רימ

 רהיא טנַאהרָאפ ךיא ןיּב ןהייצ יד םענעי ןעדעררַאפ וצ ףיוא זַא

 סָאװ :םירוּבד ענייר -- םירור ב םלוּכ רעסעּב רימ טגָאז

 .י ? רהיא טליוו
 טשינ טנייה םהיא זיא'ס .ןענירעביא ידוצע) ?לעגוקנייפ

 ..ןעצלַאזעגנָא טוג ךיוא םהיא טָאה רעפייפ ,םינּפַא ,ןעסייּבוצנייַא

 דיא ַא ךָאד טנעז רהיא ,לאומש בר ,לחומ עשז טייז .ןןעקַאנרעטסָאּפ וצ1

 רעסעּב רימָאל .רשוי טימ שטנעמ ַא ,רחוס ַא ,ןעּבעלכ ,רעגולק ַא

 השעמ יד .ןדרָאב רעד ייב ךיז טמענ רענ .ןיילַא ךַאז רעד וצ ךיילג ןעדער
 ךיז ןעּבָאה ,ןעטנַאלוקעּפס רעצעּפוהעי ,ריס .,ױזַא זיא ןופרעד

 ןוגינ א טימ ןוא טנעה טימ}1 ךיז ןעשיווצ טדערענּפָא ןוא ןעוועג בשיימ

 ,קילגמוא ןייֵַא ןעפַארטעג ךיז טָאה סע יפכ הנה :ןארמג רעד ןופ

 ,עודי ךייַא זיא סע יפּכ ןוא ; טלעטשעג הּתע-תעַל ךיז טָאה רעפייפ
 אמזוג ַא ראג ז"הנקי זנוא ןעּבעג וצ ןעוועג בייחתמ ךיז טָאה רע זַא

 -עלַא זנוא לָאז רע ,רשפא-יאש רבד א ךָאד זיא'ס יפּכ ןוא ;קיטש
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 פעיפ ױזַא ָאטשינ רָאנ זיא'ס ?ייוו ,שממ ז"הנקי ןעּבעג ןענָאק ןעמ
 ןײלַא רעפייפ יפּכ ןֹוא ; םורַא ןוא םורָא ץעּפוהעי ץנַאנ ןיא ז"הנקי
 ם'ניא יקֹּב טינ ךָאנ זיא רע לייוו ,ןייז ביטימ טשינ זנוא טימ ןָאק

 ןעזומ ָאד רימ ןעלעוו ,סיױרַא חעז ךיא יפּכ ןוא ; ךיז ןעלעטשה ןינע
 ..ןעטנעצָארּפ ףיוא ןעכיילג ךיז

 ןלימא --- רוהטו שודק ?ןעטנעצַארּפ .קַאנר עטס ַאּפ
 ! קעֶל ַא טשינ

 ?קעל ַא טשינ ,טסייה סָאװ .ןעטנַאלוקעּפ ס עגנוי

 ?טלעוו א רקפה טָאלג ? טייקכילשטנעמ זיא ואוו ? רשוי זיא ואוו

 9 ע ר ב ד י ו .ןילעטס רעד ףױא טיי קַאנרעטסַאּפ

 רעד וצ טדער :י"שר טכאמ --םינ באה ?עו םיצ עה
 | ...םמֲאַל

 ?רהיא טרער סָאװ ?זכתיח .ןגינ ַא טימ ץלַאו לעגוקנייפ
 : קילנמוא ןייֵא טאהעג טָאה רעפייפ זַא ,יקַאט ןעסייוו רימ ,תמא
 זַא ,טייצ א ןיוש .ןערהָאי יד ןעגנַאנרעד םהיא טָאה ז"הנקי סָאד
 טריקנַאלּב ןוא קזיה טימ ּפֶא ךיז טקעד ,ז"הנקי ףיוא טריקנַאלּב רע
 טרילוקעפשעג טָאה ץעּפוהעי ץינַאנ זַא ,ךיז טכַאד ריס .רעטייוו
 .ןעגיטשעג ז"הנקי סָאד זיא םהיא בעילוצ רָאנ ןוא ,ּפָאק ןייז ףיוא
 סיּפע ןעּביילּב טפרַאדַאּב ,ןוּבשח ןיימ טיול ,םהיא ייּב טָאה ךָאד
 ? סע ךיז טקישעג .טלעג

 רהֶאי גיכעלייק ַא ןעלעיּפש לָאז רע ,טכַאד רימ .סיקניהח
 טלָאװ ,?זמ-םילש-םילש ןהעג םהיא לָאז סע ןוא ןעטרָאק ןיא רדסּכ
 .טלעג ייּב ןעביילּב טפרַאדַאּב ךיוא דע

 עיצקַא ןייֵא ריד זיא'ס !גידרימקרעװ .ןַאמל?לענייּב
 ...! ןעטרָאק יד טימ ָאד רע זיא םוטעמוא .,ןעסיקניח טימ

 ןיא םיקניח :תמא םעד בעיל ּבָאה ךיא .לעסינקַאנק
 ןייק השעמ אזַא ייּב שטנעמ ַא רעּביא טינ ךיז טזָאל יו .טכערעג

 ?ֿפעסינקַאנק ךימ ףור ןֹוא -- ךעלּברעק עכילטע עּבָארג

 ךיז טָאה רעפייפ !טלעג טָאה רע ,טָאה רע ,השקשינ .עלַא
 ! טלעג טזָאלעג
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 א ןופ סָאש א ,לענייב א ןופ ךָאל א .ק א נ רע ט ס ָאּפ
 -רעטסעוושדעילג ַא ןופ גיוא טוג ַא ,גורתא ןייַא ןופ םוטיּפ ַא ,םקיּב
 : וי יי | ,...דגיק

 א ךיַא טלעפעג יו .ןעגירעביא יד וצ) ?עגוק נייפ
 רהיא יוװ יױזַא ןֵא רימ ןעמענ ,אלימ  .ןןעקַאנרעטפַאּפ וצ1 ...? ךַארּפש

 זיא ןעד ןעמעוו וצ : אישק ענענייא יד ץלַא ךָאד טּביילּב ;טגָאז
 !ןתח רעייַא טרָאפ ךָאד זיא רע ?ךייַא וצ טינ זַא ,ךייש סָאד

 סָאד -- ארבנ אלו היח אל ?ןתחןיימ .קַאנרעטס ַאּפ

 רעיא רעפייפ ןיוש זיא טנייה .טנייה טשינ ,לָאמַא ןעוועג זיא
 ענייז טנעז רהיא ןוא ,ןתח רעיא ןיא רע ,רעניימ טשינ ,ןתח
 ידודו ידוד? ינא , :טהעטש קוסּפ ןיא יו ,םינתוחמ

 ,ןעּביירש רימ ךיז טנינרַאפ שטאננוי א סָאװ ,טהעז ,טָאנ ..,"יל

 רָאנ .טלעדנַאהעג טָאה רחיא ןעמעוו טימ ,ןהעטשרַאפ רחיא טעוו
 רעביאיטיג רע1 !עקשירקָאּפ ַאטַאח -- רבד 59פּת לא ,ליטש
 | .ןףעירב ַא ןעלנוקניימ

 טנָאז סָאװ ,ןעכרָאה רימָאל ,יתיּתכהמ ,נַא .?עגוקנייפ

 טנעייל ןוא ףעירב םעד טמענ רעֶנ .ןעסיוו וצ יאדכ יקַאט זיא'ס .?ָאד רע

 * ,פיבשמה גלפומה םכחה םסרופמה ריבגה ינתוחמ דובכל, .ןםר לוקב
 ןעמ זַא :טינ אישק ןייק זיא -- םכח ַא ,אלימ .ןוײרַא דרַאב ןיא ךיזנ
 טימ ?גלפומ , ַא רעּבָא .םכח ַא אלימּב ןיוש ןעמ זיא ,ריבג ַא זיא

 ...לעיפ וצ לעסיּב ַא ןיוש זיא סָאד -- ןענָאלשעגרעטנוא "ליּבשמ, ַא
 קַאנרעטסַאּפ לאומש ר"רהומ ליכשמה גלפומה םכחה ..., .ןטנעייל רענ
 ןייז ןיוש ךיא לעוו ,ףעירּב ןיימ ןענעייל טעוו רהיא תעשּב .י"נ

 רעד טימ ןעגָאלשעג גנַאל ךימ ּבָאה ךיא .ץעּפוהעי ןופ טייוו-טעה
 ןופ קעװַא לָאז ךיא ,ןעסָאלשטנַא ךילדנע ךימ ּבָאה ךיא זיּב ,העד
 -נָא טשינ יּבַא ,ןעגָארט ךימ ןעלעוו ןעניוא יד ואוו ,ןיהַא ןענַאד

 ןעקוקנֶא טשינ ,עזרעּב רעזנוא ןעקוקנָא טשינ ,ץעּפוהעי ןעקוק
 -םיוא ױזַא רע זיא סָאװ .ןרעביא טסייר} .?..ןעטנַאלוקעּפס ערעזנוא
 ןיִּב ביוהנָא ןופ, .ןטנעייל רענ ?..  ןעטנַאלוקעּפס יד ףיוא ןעגָארטעג
 קע ןייֵא לָאמ עלא רַאפ לָאמ ןייא ןעכַאמ וצ ןעוועג טיירג ופיפא ךיא
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 סעקיּפָאק ןהעצ רַאפ ,תומח-םס ןעּפָארט עכילטע ; ןעּבעל ןיימ ןופ
 עלַא וצ ףוס ַא ןוא --- ןעצרַאה ןיא ?ױטסיּפ ַא רעדָא ,לעקירטש ַא
 -ַאב רעֹּבָא ךימ ּבָאה ךיא !ןעּברַאטשעג ,רעפייפ סיוא .תֹורצ

 "..ןַאלּפ ןייק טשינ ?לֹּכ רימ רַאפ זיא'ס זַא ,םעדכָאנ טנעכער

 ַאזַא טעוו רעפייפ זַא ,רעהירפ טסואוועג ּבָאה ךיא .ןרעביא טסיירנ
 טשינ ללב רימ רַאפ ..4 .ןרעטייװ טנעייל} ..ןוהט םינ טייקשירַאנ

 ןיא ןעגיל לע ךיא .טלעוו רעד ןופ גנוי ױזַא ןהענ וצ ןַאלּפ ןייק
 ,גָאט ןעטונ ַא ןעּבעל ןעלעוו עֶלַא ןוא ,?ענייב ןעקַאּב ןוא דרע רעד

 ,"טניוו,, ןיא ןעלעיּפש ,ןעסקיפרושז ףיוא ןעדעדנַא םוצ סנייא ןהעג

 טשינ טייצ ןייק ,עטַאיּפ רעקניל רעד ןיא ןעּבָאה ןעניז ןיא ךימ

 ַאי ןיוש ךימ םעוו עמ זַא ןוא ,ןענַאמרעד וצ ךימ וליפא ןעּבָאה

 לעגוקנייפ .רימ וצ העוו ןוא ךֶא זַא ןייז טעװ ,ןענַאמרעד לָאמַא
 .ןרעביא טסייר} ?..ןעכַאל ןעלעוו עּלַא ,לשמ א רימ ףיוא ןעגָאז טעוו
 טעוװ לענוקנייפ .., .ןרעטייוװ טנעייל} {דיא ַא ןיּב ךיא יו ,טכערעג

 "סיוא טעװ רעכילטיא .ןעכַאל ןעלעו עַלַא ,לשמ ַא ןענָאז
 ןייז ןעלעו עֶלַא .על'האצמה רעדנַא ןייֵַא רימ ףיוא ןעטכַארט
 םוצ .ךרַאּפ ַא ןעּביילּב לע רענייא ךיא רָאנ ,ןעשטנעמ ענייפ
 ןיא רע ןזַא ,ןעגָאז טינ רענייק טעוװ ןעלנוקנייפ ףיוא :לעיּפשייּב
 .ןטײז רערעדנַא רעד ףיוא ?עווירב סאד רעביא טרהעק רע! ?..ַא ..ַא ...ַא

 טנעייל ,ךשפנ הממ 4 רהיא טעקַא סָאװ .קַאנרעט ס ַאּפ

 ;:טהעטש קוסּפ ןיא יו ,רדסּכ ןענעייפ רהיא טפרַאד --- רהיא
 ...2ל?לוּפּת ?לופנ ,5לופנ5 תו?לי ח ח ,

 "רַאפ .ןןעטיײז עלַא ףיֹוא ?עװירב סָאד טהעעד) ?עגוקנייפ

 ...ןעלירּב עניימ םייה רעד ןיא טזָאלענ ּבָאה ךיא ..,רהיא טהעטש

 ךיא .רעהַא רַאנ טזייוו נא .ןלעװירב סָאד טמענו סיקני ח

 ןוא ,טסרעוו ַא רַאפ זיוט יד ןָאקעמש ךיא :העימש עטונ א בָאה
 רענייק טעװ ןעלגוקנייפ ףיוא .., .ןטנעײֿכ רעו !ןעלירּב ןהִא אקוד

 רע םורָאװ ,בנג ס'טָאג ַא ,קינ'יבצ-יתּבש ַא זיא רע זַא ,ןעגָאז טינ
 טָאה ,גיזָארָאמיװ ןעקנירט סָאװ ,ןעדיא יד ןופ ,דיא רענעש ַא זיא
 ,סיוא-טהענ ןוא ,םורפ טשרמולּכ ,ץלַאמש ץאק ַא יו ,דובּכ טניימ
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 -רעביא ליװ רענ ?..יח ..יח ןופ רעגרע טינ ,לעטרעק א ךָאנ ט'רנּפ
 .ןתורוש עכילטע ןעּפיה

 ?רהיא טעקיהיח סָאוו .ןועסיקניח וצו ק ַא נר ע ט ס ַאּפ

 -נוא ךיז רחיא טָאה -- לופת ?ופנ ,?וּפנל תוליחה

 ,רדסּכ טנעייל ָאט ,ןענעייל ןעמונעגרעט

 טזַאל .ןעלעווירב סָאד ןעסיקניח ײב וצ טמענו ןַאמלעגייּב
 .ןטנעייל רעֶנ .ןַאגרַאשז ןענעייל טנַאקעג ךיוא לָאמַא ּבָאה ךיא ,דימ
 ךיז טָאה סָאװ ,ןעסיקניח ןופ רענרע טינ לעטרעק ַא ךָאנ ם'רגפ 4
 ןעסיקניח ייּב ּבָאה ךיא לעיפיוו .ןעטרָאק ןופ ןעגעמרַאפ ַא טכַאמעג
 לעיפ ױזַא לָאמ ןהעצ רימ ייּב סיקניח טָאה ,ז"הנקי ףיוא ןעמונרַאפ
 ...| ןעקנערקסיוא רָאנ סָאד לָאז רע ,ןעטרָאק ןיא ןענואוועג

 ןיִּב ךיא ?רעטָאק-םי ַאזַא ךייֵַא טלעפעג יו .ס י ק ני ח = -

 !פעיּפש סָאד טינ טהעטשרַאפ ןוא עקילַאק ַא זיא רע זַא ,גידלוש
 ךָאנ סָאד לָאז רע.., .ןרעטײװ טנעייו { ַא מ לע גייּב

 "סירַא ןייַא ךיוא סיקניח טסייה ץעּפוהעי ןיא ! ןעקנערקסיוא

 טּביולק סָאװ ,טדָאטש אזא ,םשה ךורּב ,זיא ץעּפוהעי .טַארקָאט
 ,רעגײטשַא .טַארקָאטסירַא ןייַא ןעמ זיא --- טלעג יּבַא ,רעּביא טינ
 םיצולּפ סָאד זיא ןענַאװ ןופ ,ץעּפוהעי .ןיא ןָא סָאד טהעג ןעמעוו
 ךיא  ".,,ייּב ,.,ייּב ,,.ייּב יו ,טַארקָאטסירַא ַאזַא ןעסּכַאװעגסיױא

 ...טקעמעג זיא'ס ,טרָאװ סָאד טכַאמ ױזַא יו ,טינ סייוו
 .ןטנעה ס'נַאמלעגיײב ןופ ?עװירב סָאד סיוא טסײר) לע סינקאנק

 ..} ענרעזייַא ,תויתוא עטנוזעג .טקעמעג ןייז וצ ןָא טינ טּבױה סע

 ןַאהרַאפ זיא'ס  ?ןַאמלעגייּב יו ,טַארקַאטסירַא ַאזַא .... .ןטנעייל רעֶנ
 -רַאּב ןיא ןעגָארטעגמורַא טָאה רע זַא ,ךָאנ ןעקנעדעג סָאװ ,עכלעזַא
 "...ןעפיוקראפ וצ לענייּב וועשטיד

 !לענייּב ןייק טשינ טהעטש סע !בזּכורקש .ןַאמלעגנייּב
 ! פָאק רעיא ןופ ןיוש רהיא טנעייל סָאד

 ןיא ןענַארטעגמורַא .., .ןרעטייוװ טנעיינו ? ע ס ינ ק ַא נ ק

 ַא ןיא רע טרהָאּפ טנייה ןוא ,ןעפיוקראפ וצ לענייּב וועשטידדַאּב
 יו טקנוּפ ,טנַאלוקעּפס ַא ןייז וצ .ױזַא םחיא טסַאֿפ סע .עטערַאק
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 טלָאװ רעמַאט .ןלעװירב סָאד ץימש ַא טוהט רענ ?.קַאנק טסַאּפ סע

 ,ןעטײקשירַאנ יד ןעכרָאה וצ גונעג ןעוועג תמא ןייַא ףיוא יקַאט

 ?טּביירש קיטלָאש רעד סָאװ

 ןעניפעג רהיא טעװ ,רעטייוו טסײב .תולוק עכילטע

 ...! ךיוא זעק
 !לוּפִּת לופנ ,לוּפנִל תליחה .קַאנרעטס ַאּפ

 !ןערעוו רע לָאז ופט .ןוײרַא ףעירב ןיא טקקנ ?עסינקַאנק

 ןייק םענייק ףיוא ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ןעדער כָאז שטַאגנוי ַא

 ,ךשפנ-הממ + ךעלווירּב רימ גיוט סָאװ וצ ! ןעגָאז טשינ טרָאװ טוג

 עצרַאװש ידלַא וצ קעװַא רהָאפ ,לעיּפש סָאד טכַאמענ וד טסָאה

 ףיוא ףעירב םעד טסיירעצ רעו !ל?עסינקַאנק ךימ ףור ןוא -- רהָאי

 .{ןטכַאל םלוע רעד .בוטש רעד רעביא טפראוועצ ןוא ךעלקיטש

 הע ןוא ךֶא זַא ?טסכאל וד ,עטַאט .קַאנרעטס ַאּפ

 טָאה רע .זנוא ןופ רענילק ןיא רעפייפ ! רעטכעלעגנ ןייד וצ זיא

 "יוא רעד ףיוא טייוו-טעה ,ןיירַא דָאֹּב ןיא טרהיפעג ןעמעלַא ןנוא

 :טהעטש קוסּפ ןיא יו ,טמעזעּבענּפָא טוג ןוא ,קנַאּב רעטשרעב

 ..! ןעסימשענּפָא ןוא טגעלעגרעדינא --- ונקציפבו ונבכשּב

 רהיא טגָאז סָאוו .ןםלוע ןעגירעביא םוצו 9 ענוק נייפ

 ...םיקוסּפ ענעגייא ןיוש טכַאמ רע ? ףיורעד

 לֵא .הוצמ ַא ןיא ךייַא ףיוא ,אלימ .ק א נ ר עט ס ַא ּפ

 טימ טָאה רהיא ! ןירַא רעייפ ןיא טינ טכירק --- םיבידנב וחטבּת

 ױזַא ,ןיהַא ז"הנקי ,רעהַא ז"הנקי טהערדעג ,טלעדניוושעג םהיא

 :השעמ ע'טושּפ א זיא'ס .טהערדראפ ךיז טָאה רהיא זיּב ,גנַאֿל

 יּפכִא ך יי א רע טָאה ,ןערַאנּפָא טלָאװעג ם ה י א טָאה רהיא

 --- ?רַאזַאנ והגרמש ,ךגרהל אּבה, :טגָאז ארמג יד יו ,טרַאנעג

 רימּת ןיא'ס . .קירוצ ייווצ ּפָא קעטש ,שטַאּפ ַא טּפַאחעג טסָאה

 ןיא טנָאז רע ;םכח ַא יקַאט זןיא ךלמה המלש  ףוס רעד יױזַא

 ָאמַאי ָאטח -- והרּפחיו הֹרֹּכ רוב :ךיז טכַאד ,"ישפנ יכרּב ,

 ּבָאה סָאװ ?ךיא  רעּבָא ...עיַאדַאּפוא םַאס יִאט ,עיַאּפָאק

 טפרַאדַאּב ךיא ּבָאה סָאװ ? ןהָאק ןיא ןעצנַאט וצ טָאהעג ךי א
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 יו ,ָאי ךָאד ןיּב ךיא 4ןעּברַאק טנעזיוט ניצרעפ ןעלּבמיצניירַא
 ארמנ יד יו ,סיוא טמוק סע !נידלוש המשנ יד טָאנ ,רע טנָאז
 - * ,,נָאטנַאמ גָאטנוז אטח היבוט :טגָאז

 ףיוא רהיא טגַאז סָאװ .ןםלוע ןעגירעביא םוצו ?עגוקנייֿפ
 רע סָאו ,רעטרעוו-ארמנג יד טימ ,ןעהילפ אד סָאוו ,םיקוסּפ יד

 .קַאנרעטסַאּפ םַאדַאמ יד ןײרַאיטמוק סע ןוא ריט יד ךיז טנעפע םענ ?טקַאה
 .(ןעלעבַאזיא טימ סוק ראס -- ההוא ךָאנ

 .ענעצס עטפניפ

 ןעמ לָאז ּבייו ַא ?רהיא טהעז !ִא .קַאנרע טס ָאּפ
 ,ךודיש םעד טלָאװעג טינ ןָא ּבױהנָא ןופ טָאה יז .ןעגלָאפ יקַאט
 ַאזא טאהעגנ טינ טציא ךיא טלָאװ ,טגלָאפעג יז ךיא טלָאװ יאולה

 טרעה עמ זַא -- "אפּתוש יבד הרירק, : טגָאז ארמג יד יו ,הלּפמ

 ,..טחורעג ןעּבָאה ןעדיא יד ואוו שיק-שיק זיא ,ּבייוו סָאד טשינ
 וד ,ליאומַאס ןעּבעלכ .קַאנרעטסָאּפ םַאדַא מ |
 ..רעטרעװ עכלעזַא ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער טימ ,סיּפע טסדער
 ןענָאק רימ ,ךיילג ןעטייל ךיוא ןענעז רימ ,טָאנ ג ןעמיול ןוא ןעקנַאד

 ףיוא טקוק יזַו .ןעטייל ייּב יו ,רעטקָאד ַא םעדייא ןייַא ןעּבַאה ךיוא

 ןתח ַא ןעּבָאה וצ ןאיטהעטש רעטכָאט רעזנוא השלשינ .ןןעסיקגיה
 טרהיפ יו ..ןעלעזמַאמ רעצעּפוהעי ערעדנַא עֶלַא יו ,רעטקָאד ַא
 עטּבעילעג ענייד שטנעּב םענ .ןועסוקרַאמ טֹימ ןעלעבַאזיא ןצ םהיא
 .עבעיל רעשלעמיה רעד ןופ דנוּב ןעגיּבייא ןעגילייח םעד טימ רעדניק
 סָאד רַאפ סנייא ןעּבעל רעייז ןערעפּפָא ןעלָאז ייז ,וצ ייז עוועשניוו
 ןיא ןעשטיוועקייש ייּב עילַאזָאר ןוא טקידענעּב יוװ ױזַא ,ערעדנַא

 טגָאז --= ,טָאג עּבענ; ."עּבעיל ןוא דרע ןוא לעמיה, ןַאמָאר ןייז
 רעייז ןופ עטכירפ יד ןעסינעג ןעלָאז ייז --- רעסַאפרַאפ רעד טרָאד
 " ,,דנוּב רעגילייה א ,דנוּב רעגיּבייא ןייַא ןייז לָאז דנוּב רעייז ,עּבעיל

 ,דגנימ דוגיזו אטח היבוט * |
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 ,רוציקב אלימ .ןןעטימ ןיא רעביא טקַאהו ק ַא נ ר ע ט ס ַא ּפ

 ...ןעדנוברַאפ ןוא ןעדנוּבענ ןוא טּפינקעג ןייז ןעלָאז ייז ,םינּפ-לּכ-לע

 סָאװ ,טינ רָאנ העטשרטפ ךיא ? םירוּבד עגנַאל ןעניוט סָאװ וצ

 ױזַא ןיוש גָאט ןעלעה ןעטיס ןיא םיצולּפ ,ניד'נוזפחּב ױזַא סיּפע

 ?קסארט אהו ארבנ אה : טהעטש קוסּפ ןיא יו ,ּפַאל-ּפַאח ךיג

 טסָאה עשז סָאװ .ןסעכ טימו קַאנרעטסַאּפ םַאדַאמ

 ריד ןעמ לָאז םינכדש ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער טימ ,טלָאװעג וד

 | ? ןעקיש
 יד ןענעז טשטנעּבעג .ןןײרא ךיז טשמ}ו ? עגוקנייפ

 א .גוויז רהיא סָאד זיא אמּתסמ ,ןייֵלַא ךיז ןעמענ סָאװ ,טנעה

 ,"נָא ןיא םהיא סָאװ סױרַא ךיז טמענ רעכילטיא ,?רוג א זיא ךודיש

 / | .ןעּביוא ןופ טנעכייצעג
 +ןעטרָאק יד ייּב ,לידבהל ,יו יוזַא טקנפ .סי קני ה

 -םילש-םילש םהיא טהענ סע ןוא טכאנ עצנאנ ַא טלעיּפש רענייא

 ,ךלמ ,הּנבלמ -- סױרַא לָאמ עלַא טּפעלש רערעדנַא רעד ;?לזמ
 | ...זיוט

 ריד זיא ןעסיקניח םעד טימ !נידרימקרעוו .ןַאמ?7עגיי ּב

 טימ רע טמוק --- סָאװ ךיא סייוו ןופ טדער עמ ,עידעמַאק ַא רָאנ

 ! ןעטרָאק יד

 -ענ ןיא סיקניח -- תמא זיא תמא סָאװ .?ע סינק ַאנק

 ןעלָאז ,ךיא בָאה טָא ,קילג ןעּבָאה ןעמ ףרַאד םיכודיש וצ : טכעד

 טדער עמ לעיפיוו זיא ,רעטכעט ענעסּכַאװרעד עכילטע ,ןייז טנוזעג

 !ןבדש ןייק ןופ ןעחעז טינ ,ןערעה טינ ייז ןעליוו ,םיכודיש ייז
 -קאנק ךימ ףור ןוא -- עּבעיל ךרוד רָאנ ןוא ,ןיילַא רָאנ ןעליוו ייז

 !לעסינ

 ,עבטמ ענעביוהעגנ ַא עּבעיל ןיא יאדוא .ק ַא נ ר ע ט ס ַא ּפ |
 טימ סָאװ ,רָאנ זיא ןורסח רעד ? ןעדער וצ ןַאהרַאפ ָאד זיא סָאװ

 םעד ֹוצ ףרַאד עמ .,ערעשטעוו ןייק טינ ןעמ טכָאק ןיילַא עכעיל

 : טהעטש קוסּפ ןיא יוװ ,ךיא ןיימ םיקתממ יד ,סיּפע ךָאנ ןעּכָאה

 --. ןעשקָאל ןיא ,חמק ןיא םא,
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 ריד ּבָאה דיא .ןזיח טמַנ קַאנרעטסַאּפ םַאדַאֿפ
 "עג טינ ךיא ּבָאה קוסּפ ןייק זַא ,?יאומַאס ,לָאמ לעיפיוו טגָאזעג

 העטשרַאפ שטעליוק-ןושל ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער טימ ,ןוא טנערעל

 זַא ,ןייז ןעסיוו וד טסלָאז ,ןדנ טסניימ וד ּביוא רָאנ ...טינ ךיא

 : ףעקניל רעד ןיא ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער טימ ,ןעניז ןיא סָאד טָאה עמ

  "נַאסערעטניא-טסכעה רענידנענַאננַאל א ,ןַאמָאר א זיא'ס .,עטַאיּפ

 "ענג וד טסָאה לייט ןעטשרע םעד  ,?ייט ייווצ ןיא .ןַאמָאר רעט

 .םיאנוש עניימ ףיוא רהָאי ַאזַא ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער טימ ,טלעיּפש

 ןָא םהיא ביוה ךיא .ןעלעיּפש ןיוש ךיא ?עוו לייט ןעטייווצ םעד

 .טכַאנ רעד ףיוא טנייה יקַאט לָאמ-סנק ַא טימ ןוא סקיפרושז ַא טימ

 ערעייֵַא טימ ןייֵא ךייַא ןעדַאל רימ .ןעינַאּפמַאק רעד טימ ןעלגוקנייפ וצְ}

 .עילימַאפ רעצנַאנ רעד טימ ןוא ןעמַאד

 -יא עא עינַאּפמַאק רעד םימס ?ענוקניימ

 ַא טימ ערעשטעוו א יּבַא !ןויזּב ןעטסערג ן'טימ ,ךֶא .ןטענייא

 יי ,,,לעטרעק
 לעטרעק ַא וצ לעטרעק ַא !לעטרעק ןימ א ךָאנ .סיקניח

 - ..!ךיילג טשינ זיא

 ןיא קוסּפ רע'שוריפּב א ךָאד זיאס .קאנר עטס ַאּפ

 ...ןעטרָאק אלּב םולח ןיאו ַאקוויד אֹלֹּב ינסיּפ ןיא; : ארמג רעד

 2 + .ןטלעװק םלוע רעדנ

 טנעה יד ףיונוצ טגעל ,םלוע ןענעק קעװַא ךיז טלעטשו סו ק רַא מ

 סע !ןעטרַאק יד !ןעטרַאק יד .ןּפָאק ץטימ טלעקַאש ,ןעצרַאה ן'פיוא

 יב ,ןעטרָאק טימ סיוא ךיז טזָאל סע ,ןעטרָאק .טימ ןָא ךיז טּביױה

 רעד קעװַא טיג ןעטרָאק רַאפ .ןעכַאז עלַא ךיז ןעגידנע ןעטרָאק

 ןייק ָאטשינ .רעדניק ענייז -- רעטָאפ רעד ,ּבייוו סָאד ןַאמ

 ןעלעבאזיא טיג רעֶנ ...1 ןעטראק ,זעטרַאק ,יוא .ןעטרָאק ןופ סרערעייט

 .ןןהעג ךיז טזָאל ןוא טנַאה יד

 טסרעה וד .ןוַאמ םצצ קַאנרעטסַָאּפ םַאדַאמ

 !טַאּפכעד !ןַארריט .ןועייפ טימ רָאנ ,יטש ץנַא) ?רעטרעוו

 יז טמוק ריט .רעד ייב .יירד עלא ןהעג ךיז ןעזַאל יײז1 ..!רעדרעעעעעמ
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 .םעליישטעפ ןוא ןעלַאש עכילטע ןיא טלעקיוװראפ ,ענידיא יד ןענעקא

 ,יז טימ ךיו טלעננַאר לעסַאס .לעדיימ סָא ד רָאנ ךיז טּפעלש רהיא ךָאנ

 ס'לעסָאס ןופ סיוא ךיז ןעכייר ?עדיײמ ן'טימ ענידיא יד .ןיירא םינ יז טזָאל

 .ןײרשעג ַא טימ ןוא ןיײװעג א טימ ןיירא בוטש ןיא ןײרַאזעלַאפ ןוא טנעה

 .ענעצס עטסכעז

 ןוגינ ַא טימ טגָאלק ןוא טניײװ ,טנעה יד טכעעב) עניד יא ירד

 ירֲאפ ןוא טסיװרַאפ ,רימ זיא דניוו ,רימ זיא העוו .ןתוניחת יד ןופ

 דנעלע ,ןיילַא ענייא ,הנמלַא ןייא ,ןערָאװעג טינ ךיא ןיּב טרעטסניפ

 א חור רעד טכַארּבעג ,ןייּב ןייק טינ ,בורק ןייק טינ ,ןייטש א יו

 סיּפע ,רעש-הּכוס א טּפוטשעננײרַא ,רעלקעמ ַא ,רהָאי ץרַאוװש

 ןייַא ןיא םהיא לָאז ןעפייפ ,רעפיימש - רעפייפ ,זָאהענקַאמש - ז"הנקי

 טּפָאח יז| !דניק ןיימ טימ טעליוקעג ךימ טָאה רע יוװ ,רעהיוא

 רע יקַאט א סָאד טא רהיא טנעז רשפא .ןטנַאה א רַאפ ןעסוקראמ

 ?ָאד טָא ס'נעצימע רהיא טנעז ,ןעמ טנָאז ,ןתח א סיּפע ?ןייֵלַא

 סָאד ּפֶא רימ טינ .ןעבַאמ רעסעּב רהיא םעוו ,ןעטונ טימ ךימ טגלָאפ

 טלעיּפש רהיא .,זָאהענקַאמש ןייק ןופ ןעסיוו טשינ ?ליוו ךיא ,ןדנ

 ,ןעמ ןעק ךימ ,רעטסיימצילּפ םוצ ךיא ףיול טא ! רעייפ טימ ךיז

 זיא םולשה ויָלע ןַאמ רעטשרע ןיימ ,עקדָאּבאלס רעד ןופ ןיּב ךיא

 ...םולשה הילע ןייטשנייוו עלעטיג ייּב ןעוועג

 ? תוינערוּפ-קאלש א רַאפ סָאד זיא סָאװ .קַאנרעטס ָאּפ

 א זיא'ס זַא ,טינ טהעז רהיא 4 סיורַא טינ יז ןעמ טפראוו סָאװ רַאפ

 ? ענידיא ענ'ענושמ

 זַא ?ןערָאװענ ןיוש ךיא ןיּב ענ'ענושמ ַא .ענידיא יד

 ןערעוו רהיא טלָאז ענושמ ? עגושמ ךיא ןיּב ,טלעג ןיימ ןהָאמ ךיא
 רעצנַאנ ןיימ רַאפ ןוא רעדניק עניימ דַאפ ןוא רימ ראפ ןוא ךיז רַאפ

 עּבעיל עניימ עלַא רַאפ ןוא החּפשמ ס'נַאמ ןיימ רַאֿפ ןוא חחּפשמ

 !הלס ןמָא -- ?ארשי ?ּכ רַאפ ןוא ןעדיא עֶלַא רַאפ ןוא טניירפ

 .ןןעטסַאמענ טאה עלעבאזיא סָאוו ,דיילקיהנותח סָאד ?עקנעב ַא ףיוא םהעזרעד יז
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 ? סרמערפ םעדכָאנ ןוא ס'טָאנ רעהירפ ?טעמַאס ןוא דייז ?ֵא

 רעד ?ןעּברַאק ן"'ר עניימ ?רעטוּפ ןיימ טימ ךיז טרימש עמ

 ךיא םָאל ? תורּפּכ ןעמ טנָאלש ןהוה רעד טימ ןוא טגידניז שטנעמ

 ןוא "עביעב, סָאד טּפַאח יו !טולּב ןיימ רַאפ ןענעכער שטָאח ךימ

 ,רימ טשינ -- ךל םג יל םג !ױזַא טא .ןועיײװצ ףיוא סָאד טסיירעצ

 -י ...! ריד טשינ

 ,טבעלש רימ זיאס ,וא .קַאנרעטסָאּפ םַאדַאמ

 טלַאפ יז) !ןע'שלח וצ ףיוא רָאנ יקַאט ,ןעדלעמ וצ טקעּפשער טימ

 .ןתושלח

 יד ףיוא ןעסוקרַאמ טלַאפ יו !םיקרַאמ ךַא .עלעּבַאזיא
 .ןטנעה

 יד טצירּפשַאב לעסַאס} !רעסַאװ !רעסַאװ .ם ? וע ר ע ד
 . .ןרעסַאװ טלַאק טימ םַאדַאמ

 ןיא ןַא ךייַא טקוק ,טהעז .ןםלוע ןעצנַאג םוצו ס | ק ר א מ

 ,סעיצַאלוקעּפס ערעייַא טימ טָאה רהיא םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,?ענעיּפש

 טימ ,ןעטרָאק ערעייַא טימ ,ז"הנקי רעיא טימ ,עזרעּב רעיא טימ

 ןוא סעקטַארקַאטסירַא יד ןעמַאד ערעיַא טימ ,ןעסקיפרושז ערעײַא

 ןעניפענ ךיז טעװ סע !םורַא ןוא םורַא גנעג ערעײַא עַלַא טימ

 ןופ טעוװ ,ןעטעזַאנ יד ףיוא ןעּבײרשַאּב ךייַא טעװ סָאװ ,רענייא

 דנַאש וצ !עידעמָאק עצנַאנ ַא ,עידעמָאק ַא ,ךוּב ַא ןעכַאמ ךייַא

 םרעה עמ ואוו ,םוטעמוא ןייז טלַאמעד רחיא טעװ טָאּפש וצ ןוא

 -סױרַא ךייַא ןעמ טעװ רעטַאעהט ףיױא !טרָאװ שידיא ַא רָאנ

 יד םימ ןעטייט סעוו עמ ,ךייַא ףיוא ןעקוק טעװ עמ ! ןעלעטש

 --- גידנעכַאל טנוזעג סָאד ןעסיירנייַא ךיז ,ןעכַאל טעוו עמ ןוא רעגניפ

 טימ ןוא ךייַא טימ לופ ןייז טעװ טלעוו יד ,טרָאװ םענייא טימ

 .טנַאה רעד רעטנוא ןעלעבַאזיא טימ קעװַא טהעג רע1 !1!ז"הנקי רעייַא

 "רַאפ ןהעטש טבניײילב םלוע רעצנַאנ רעד .ייז ךָאנ -- קַאנרעטסַאּפ םָאדַאמ יד

 רעדנַא ןיײא ןיא רעכילטיא -- טרעווילנראפ ,טוָאלענּפָארַא רעזענ יד ,טפאנ

 | .{עזָאּפ

 .טלַאמ גנַאהרָאֿפ ועד



 .ובחמ ם'נופ ועטרעוו רָאּפ ַא

 ,טנערַאפ ןופ המדקה א טָאטשנַא :עדַאמ א ןערָאװעג טנייה זיא ןעטייל ייב

 -- המדקה ַא ןהָא ןעצנַאגניא רָאג ךיז ןהענַאב רָאנ .ןעטניה ןופ המדקה יד ןעבעג וצ

 טקישעג יו ,תמאב םורָאו ; דילגעממוא זיא'ס זַא ,ןעוועג םיכסמ עלַא ןעבָאה סָאד

 ,טנוזעגיייז א ןהֶא טָאלנ רעזעל ן'טימ ןעדיישעצ ךיז לָאז דבחמ ַא זַא ,סָאד ךדיז

 םוש ַא ןהָא ןוא ,טניימעג טָאה רע סָאװ ,ןהעטשראפ ֹוצ םהיא ןעבענ םוש ַא ןהָא

 ,שטנעמ א ףליה ס'טָאג טימ ןיא ,ךוב ם'נופ רבחמ רעד ,רע זַא ,שינערעהוצנא

 רעגירעביא רעצנַאנ רעד ןוא ,גנידסלַא טהעטשרַאפ ןוא גנידסלַא טסייוו סָאװ

 ףרַאד עמ סָאװ ,ךעלבלעק הליהמ ,רעדניק עניילק דַאבענ ןענעז סָאד -- םלוע

 ךיז טלהָאמ סע ?ןײרַא ליומ ןיא ןענעלנײרַא ןֹוא טרָאװ סכילטיא ןעייקעצ יז

 רעזעל .םעד ןענעלניירא ןייז ןהָא ,ןייזריבסמ ןייז ןהָא זַא ,וויטיזַאּפ סיוא םהיא

 ..טנימ רע סָאװ ןהעטשרַאפ טינ רענייק םולשו סח טעװ ,ןײרַא ?יומ ןיא

 ךרעב טימ ןעדיא :ןערָאװעג טלעװו ענולק ַא טנייה זיא'ס !ןעטײקשירַאנ

 ..רניצַא טהעטשרַאפ דניק ןיילק ַא סָאװ ,ןענַאטשרַאפ םינ לָאמַא סָאד ןעבָאה

 ?ןעבָאה רבחמ רעד ַאד לי סָאװ ,רהעמ טשינ

 עידעמַאק רעד ןיא ןעכוז ?יװ סע רעוו זַא ,העדומ רסומ ַאד .זיא רבחמ רעד

 טגָאז סָאװ ןעגעקַא .תועט ןעסיורג א הליחמ טָאה רעד ,ןעניױשרַאּפ עטנַאקַאב

 סָאד רעדייא ףָאנ :היהש תשעמ א רעביא סָאד טנַאז רע ?רבחמ רעד סָאד

 ץעּפוהעי ןיא גנאלק ַא סױרַא זיא ,ןעקורדּפִא םוצ ןערָאװעג גיטרַאפ זיא קרעוו

 זַא ,(!עורעב רעד ףיוא ץעפוהעי ןיא תודוס ןייק ַאטשיִנ) עזרעב רעד ףיוא

 -טלעטש רע ןעכלעװ ןיא ,"ז"הנקי, ןעמַאנ ן'טימ לעכיב ַא טכַאמ םכילעיםולש

 "וקעּפס עֶלַא טימ עזרעב רעצעּפוהעי עצנאג יד רעטכעלעג שיטייל ףיוא סיורא

 ןופרעד ןעבאה עגינייא .ןעטסנעלק ן'זיב ןעטסערג ם'נופ ,םרעלקעמ ןוא ןעטנַאל

 רהיא ,םכילע:םולש ינַאּפ ,טגָאזעג ייז ןעבַאה ,הוצמ ַא/ :טַָאהעג האנה קרַאטש

 ןעגניז וצ ןעבַאה ןעלַאז יײז ,םינתוחמ יד ,ןעבײרשַאב טכער שטָאח יײז טלָאז

 ףיוא ןעצנַאט וצ ױזַא יװ ,לָאמ ערעדנַא סָאד ןעסיוו יז ןעזַאל ;ןענָאז וצ ןוא

 ייז תעשב ,ןעזָאלבעגנָא ?עסיב ַא ךיז ןעבָאה ערעדנַא ..."! תונותח עדמערפ

 טביירש -- ,טבראהעג בָאה ףךיא, .השעמ רעד ןופ ןערָאװעג רהַאװעג ןענעז

 ץטיס לעכיב א זנוא ףיוא טכַאמ רהיא זַא -- ?עווירב ַא ןיא רבחמ םוצ רענייא
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 סאו ןופ ןייז ןעטרַאד טעװ סע זַא קּפוסמ טינ יב ךיא "ז"הנקי, ןעמָאנ

 טלָא ךימ :ןעטעב ךייַא ןופ ףיא ליוװ ךַאז ןייא ? עד סָאװ רַאנ .ןעכַאל וצ

 טכער יקַאט ןעװעג ןענעז ערעדנַא רָאנ .,,"לעטעצ ןופ ןעפרַאװסױרַא רהיא

 ךרוד שינערעהוצנַא ןעבענעג םהיא ןעבָאה יײז ;רבחמ ן'פיוא ןענַארטעגפױא

 "נֵא ןוא םהיא ףיוא טרעזיײבעג טוג ףיז ,תומיתח ןהֶא דעלווירב עטלעטשרַאפ

 ןעלעטשסיױרַא ןענעװרעד ךיז טעװ רע םאכ, ןַא ,טרָאװ ןעבראה ן'טימ טנַאזעג

 !ךילשיריא ץנַאג .,,,"סָאד ןוא סָאד םהיא יז ןעלעװ ,עידעמַאק ַא ןיא יז

 ןיאס -- ארבנ אלו היה אל בויא, :טגָאז ארמנ יד !יתובר ,וצ טרעה

 =- היה ?שמ ?ןעד סָאװ אלא :ןעװעג טשינ טלעװ רעד ףיוא רַאג גויא ןייק

 ויא'ס -- ארבנ אלו היה אל ז"הנקי !{יתובר ,"לעיּפשיײב ַא ,?שמ ַא רַאנ זיא ם

 רעד ףיוא ַאטינ זיאס יװ ױזַא ,ןעועג טשינ טלעװ רעד ףיוא רָאג ז"הנקי ןייק

 ,עיזַאטנַאפ ַא ,לשמ ַא רַאנ זיא'ס .ץעּפוהעי זעפייה לָאז סָאװ ,טדָאטש ןייק טלעוו

 םִאו ,יד !עהימ טינ ךיז ןעזַָאל .ןית ןיב ףֶלֵא ןופ השעמ עטרע;קענפיוא ןייַא

 ןוא ?סָאד ןעמ טניימ ןעמעוו ,ןעּפַאטוצסױא ןּוא ןערעלקוצכָאנ בעיל ןעבָאה

 ןעטנהעצ ן'פיוא רעמַאט ,יִא !טינ םענייק טנימ עמ ?סענעי טניימ ןעמעוו

 "'סיוא םהיא ךיז טעװ סע ,סחו הלילח ,סָאװ ,רעכלעזַא ןעניפעג ךיז טעװ לַאּפ

 טרעדנוה ןעטעב םהיא ייב ןעמ ףרַאדַאב ?םהיא ןעמ טניימ סָאד זַא ,ןעזיײוו

 | | .לשמ ַא ןעלהעצרעד ןוא הליחמ לָאמ

 טדאטש רעסיורג ַא ןיא ןַאמערַא ןייֵא דיא ַא ןערהַאפ וצ ןעמוקעג זיא לָאמַא

 ןיֵא ךיז טגאלש ןיהואוו .הסנרּפ ןעכוז ,ץעּפוהעי ןייק --- לעיּפשיײב םוצ ,זײרַא

 ,ןערעדנַא םוצ דיגנ ןייא זופ טהעג רע .םידיננ יד וצ ,ךילטנייוועג ?ןַאמערַא

 ?השעמ יד ןיא סָאװ .ןײרַא טינ םחיא ןעמ .טזָאל -- טמוק רע זיהואוו רָאנ

 .עטַאּפַאק ענעסירעצ יד זיא קילגמוא רעצנַאנ ןייז זַא ,ערהָאװעג טרעװ רע טשרע

 "נַאט ַא וצ ןײרַא ךיז טּפַאח ןוא ךיא רעד בשיימ דיז זיא ?ןעמ טוהט סָאװ

 טגניד ,עטָאּפַאק ענעש ַא ןַא טסעמ ןוא ּפֶא ףיז טביולק ,טיילק א ןיא קינטעד

 רעבעיל ןיימ ,סָאװ רהיא טסײװת :רעמערק םוצ ןַא ךיז טפור ןוא סיוא דיז

 רימ טימ ןייז חירטמס ךיז רהיא טלָאז ?טלעג אמתסמ ךָאד טליוו רהיא ? דיא-

 ."סַאג רענעי ןוא רענעי ףיוא ,זיוה םענעי ןוא םענעי ןיא עיצנַאטס ןיימ ףיוא

 "נַאט רעד ,רערעדנַא רעד ןיא סָאג ןייא ןופ טהעג עטַאּפָאק רעד טימ דיא רעד

 | .ךָאנ םהיא טהעג קינטעד

 דַאבעג ט'הנעט -- ?ןעוהיפ ךימ רהיא טעװ ןענַאװ זיב {ןַאמרעגנוי --

 !טינ טייצ ןייק בָאה דיא ,ּפָא ףימ טזָאל --- .רעמערק רעד

 .טייהרעטנוזעג ךייַא טהענ ?ךיַא טלַאה רעוו

 ? טלעג ןוא ,ונ  ?שטייטס --
 ? טלעג רעסַאװ --
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 ? עטָאּפַאק יד ןוא ,ונ ? שטייטס --

 .עטָאּפַאק ַא ןיא עטַאּפַאק יד --

 רע טּפַאח ,השעמ ע'סואימ א ןיא'ס זַא ,ןעהעזרעד טָאה קינטעדנַאט רעד

 .עטַאּפַאק יד םהיא ןופ ןעסײרּפַארַא ?יוו ןוא ןעדיא םעד

 ַא ףיוא ןענירשעצ ךיא רעד דיז טָאה -- ?ןהענקעװַא טינ טעוװו רהיא --

 !!!ראַאַאאדנַאשז ..רָאדנַאשז ַא וצ ךיא ףור טָא -- .לוק

 החרּפ םהיא זיא ,"ראדנַאשז, טרָאװ סָאד טרעהרעד טָאה קינטעדנַאט רעד

 טימ ןעביוהעגנַא טָאה ןוא ןעדיא םעד טזָאלעגּפָא טָאה רע ;ןערָאװעג ותמשנ

 :ןעטונ

 יבַא ,עטַאּפַאק יד לחומ ךייֵַא ןיב ךיא ? דיא בר ,סָאװ רהיא טסייוװ ---

 ַא ןיב ףיא :טַארוקַא רָאנ טנעכערַאב ? רימ וצ רהיא טָאה סָאװ .טינ טיירש

 ןײרַא דיז טּפַאה רהיא :;רעדמערפידליוו ַא טנעז רהיא ןוא ,קינטעדנַאט רעגיה

 "יע ןייל ,ךיַא ףיוא טניל עכלעוו ,עטַאּפַאק א ןַאטסעמ ןוא טיילק ןיא רימ וצ

 ,טנוזעג טנַארט -- רהַאי ַאזַא ןעכַאה ךיא םִאֹל ,ןעשנואוועג יו ,ןעסַאנעגסיוא ,ערה

 ..1 עטָאּפָאק רעד טימ גָאט ןעמוג א ןוא ,טנוזעג טצונרַאפ

 ,רעזעק רעבעיל ,גָאט ןעטוג א





 !בוט לזמ

 / .טקִא ןייא ןיא עידעמַאס

 ,1899 רהֶאי ןיא ןעּבירשעג





 : ןענױשרַאּפ יד

 ַא גיסיירד ןוא עכילטע רהָאי ַא ןופ הנמלא ןײֵא .ןיכעקַא ,ע 5 יי ּב
 .ענידיא עגידרעדָאי

 .עגידוע'נחצרַאװש א .?עדייטיבוטש ַא , ע דַא רפ
 .טַאקַארּפ ףיוא ףךעלכיב טיג ,רעגערטנעקַאּפ רעמערַא ןיא ,ר ע 8 9 ַא ּב ר

 ןיֵא רשפא ןוא ,שורג ַא רעדָא ןמלא ןײֵא .גיצרעפ רהַאי ַא ןופ ?עדיא א

 ַא טגָארט .טנייװ ערעדנַא סָאד ,טכַאל םינּפ בלַאה ןייא .רוחב רעטלַא
 רעד וצ ךיז ט'נכדש .?עשילעּפַאק טרעגעלעגוצ ַא טימ עקשינַאמ עגיטיוק

 .ןיכעק

 ."טענגיס, א טימ טָאװח ַא גנוי ַא .זיוה ןעטייװצ םינופ תרשמ א ,ם יי ח

 .ןעלרארפ ןצ ךיז ט'נכדש

 בלַאה ןעדער .?עדיימ ַא ןוא ?עגנוד ַא ,רעדניק ם'תיבהילעב םעד ַאש י מ

 .שיסור בלַאה ,שידיא ַא ש ַא מ

 םלוע ןעגירעביא ן'טימ ףיז טזײװַאב .ןיילַא עט'תיבהלעב יד ,8ם ַא ד ַא מ

 .עלייוו א ףיוא ענעצפ רעטצעכ רעד ןיא רַאנ

 .ךיק ןיא רָאמ טמוק עטכישעג יד
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 ,טכָאק ,ןעוויוא ם'ייב לעברַא עטעשטאקראפ טימ טהעטשנ1 ע 5 יי ב

 | | .ןלעדעיל ַא טגניז

 ? ןערהָאי עגנוי עניימ רהיא טנעז ןאוו ,יוא

 ? ןעמוקעגניהַא רהיא טנעז ואוו ,יוא

 ? ןערָאװעג טנערּברַאפ רעייפ ן'טימ יצ

 ? ןעמואוושעגקעווַא רעסַאװ ן'טימ יצ

 א ןייז ףרַאדַאּב עלייּב זַא ,םיאנוש עניימ וצ זיא העוו ןוא ְךֶא זַא
 ,עט'תיבה-לעב אזַא ךיז ףיוא ןעּבָאה ןוא ,ןערהָאי יד ייּב טסנעיד

 ענעש ַא ! טלעדיפעג רָאנ ןוא טלעדיזעג רָאנ סָאװ ,?םַאדַאמ, ַאזַא

 יד ?ןעּבעג ןעד יז טעװ טיורּב ?עקיטש ַא ןַאמערָא ןייֵא ! תידיגנ

 יז ןיא ןעכילטיא .ןעסע יז טעװעלַאשז וליפא רעדניק ענענייא
 עַּלַא ןענעז רהיא ייּב !ט'הבנג עמ קר ,טשַאנ עמ קר :דשוח
 ןופ לעּפעט רעדנוזַאב ַא ןיא פַארַאטמענ יז) !סעט'בנג עלַא ,סנירעשַאנ
 בר טנַאז יו ,ןעקנערק ןצ ןייז ייז גונעג .ןדעלסיב וצ םילכאמ עלַא

 א דָאנ ּפַארַאטמענו ..רבק ןיא םערעוו יד ןייז רעגיצניו, :רעטלַא
 יו !ע-ע-ע ..ןעהערדַאּב ךיז טעװ עמ ,השקשינ .ןשיילפ ?עקיטש

 טימ ,שיט ןיימ ייּב עט'תיּבה-לעב א ןעוועג ןילַא ךיא ןיּב גנַאפ

 .ןטנניז יז ..!רדס םוצ חסּפ ןַאמ ןיימ

 ,רעטיּב זיא'ס יװ ױזַא
 ,שיפ יד טינ טרעפעפ עמ זַא
 ,רעטיּב זיא ױזַא

 .שיט ןעדמערפ ַא ייּב טציז עמ זַא

199 
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 רעטיב זיא'ס יו ױזַא

 ,ןהֵאפ ַא ןהִא ךיוי
 ,רעטיּב זיא ױזַא
 .ןַאמ א ןהֶא טציז עמ זַא

 ,רעטיּב זיא'ס יוװ ױזַא
 ,ךיור טימ טקעמש ןעסע סָאד זַא
 ,רעטיּב זיא ױזַא
 ,חּכ ן'רעּביא טייּברַא עמ זַא

 ,רעטיּב זיא'ס יוװ ױזַא
 ,םעט ןייק טָאה ןעסע סָאד זַא
 י - ,רעטיּב זיא יֹוזַא
 - ..."םַאדַאמ,, אזַא ייּב טנעיד עמ זַא

 ,רעטלַא בר אמתסמ ?ריט רעד ןיא ןעטרָאד סָאד טּפָאלק רעוו

 טעוװערָאה .תומכח ןהֶא ,רעכילרהע ןייא ,רע'רשּכ א ,דיא רערעייט ַא

 ,ןענָאז וצ טלעוו ןייק ןופ טינ טסייװ ,טיורּב לעקיטש ן'פיוא ךַאּבענ

 ןופ רעטלַא בר ן{ײרַא טמוק סע .ריט יד טנעפע) ..רימ טימ ךיילנ

 .{טנַאה רעד רעטנוא םירפס ?עקעפ ַא טימ ןעסיורד

 .ענעצס עטייווצ = י

 טכעריוצ טכַאמ ,טייז ַא ףיוא לעקעּפ סָאד ּפָאטנעו רעט5ַא כב ד

 ןעטוג ַא .ןעליישטעפ רעטיור א טימ סייווש םעד ךיז טשיװ ,?עדרעב קָאד

 העג ךיא ? סטוג רהיא טכַאמ סָאװ ! ןעּבעל עלייּב ,ךייַא טנעווַא

 -נײרַא ףרַאד עמ ,רימ ךיא טכַארט ,ךיז טכייל סע העז ךיא ,ייּברַאפ

 ,םיפ יד ףיוא ןעמ זיא גָאט ןעצנַאנ ַא ...עקשטעלייוו ַא ףיוא ןהענ

 ןוא סָאד ,ןעזַאד ,ןעזיד --- רעמַאט טניימ עמ ,ּבוטש וצ ּבוטש ןופ
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 רהיא סָאװ ,עלייפ ,בוט-םוי ַא רַאפ ךייַא יי זיא סָאװ  ...סנעי
 ? טעּפש ױזַא טכָאק

 החמש א }!רהָאי רעצראוש רעד ייז טסיוו .עלייּב

 -נָא ןתח א ןעמוקענ ...! ןערעוו רהיא לָאז טרהעטשרַאפ ,םיצולּפ

 טימ רהָאי-ץראווש ַא רענייא סיּפע .,ןעכילעזמַאמ רעזנוא ןעקוק

 ןהעגניירא טעו טא ..ןעטַאט םעד חור רעד טסייוו ,ךעלּפענק

 טעוװ רעמָאט .,ךיז טצעז ,רעטְלַא בר ,טציז ..,טסייוװ יז ,לעדַארפ

 רשפא יצ ?ךלימ ?עועלנ ַא יצ ?ייט ?עזעלנ ַא ןעקנירט רהיא

 ןעמענ סיּפע ,ןעסייּבוצ רָאנ רשפא ןוא ? םענייאניא ןעכַאז עדייב

 .ןןעכַאז עטוג עלַא רעטנוא םהיא טקור יז} ?ןיירַא ?יומ ןיא

 ,ןייז חירטמ ךיז רהיא טלָאז יאמל ,קנַאד ַא .רע טל ַא בר

 ,טינרָאנ רָאנ .גירעגנוה קרַאטש ױזַא טינ רָאנ ןיּב ךיא  ?וינעלייּב

 רימ ןיא ,בעיל ןזיא ךייַא זַא : רע טנָאז יו ,השעמ ענענייא יד ךיוא

 -םוי לעקיטש ַא טנייה ,סאד טסייה ,ךייַא ייַּב ןיא .ןטסעו ..אהינ

 ?ייז וצ ךיא ּבָאה סָאװ ,ןעפלעה טָאג ייז זָאל ,יתיּתכחס ?בוט

 -ןיע ןייק ,ָאד זיא'ס יאמל ? טינ טלעג ןייק ייז ייּב ןייל ךיא ,יַא

 טלעג ןייק ייז ייּב ןייל ךיא סָאװ ,ןעטַארקיטס עכלעזַא ךס ַא ,ערה
 טנעלפ יז ...עשמאדַאמ רעייא ןָא טּפַאח ,רענײטשַא ,טָא ? טינ

 רָאנ .טלעג ךס ַא ראג ךעלכיּב רַאפ ןעזייל וצ ןעּבעג לָאמַא רימ

 ןופ ,ןָאנרַאשז ןחעטשרַאפ ֹוצ טרעהעגפיוא טָאה יז זַא טייצ ַא ןופ

 ,ןושל רעזנוא ןעסעגרַאפ יז טָאה ,דנַאלסיוא ןופ ןעמוקעג זיא יז טניז
 שידיא ןייק טכרָאהעג טינ רהָאי גיצרעפ ןיוש טָאה יז יו ךיילג

 הסנרּפ רעזנוא רַאפ ןיא ,רהיא טרעה ,דנַאלסױא סָאד טָא ...טרָאװ

 ! קילנמוא ןייַא

 גָאט זַא ,ךעלכיּב ןענעייל וצ טייצ ייז ןעּבָאה ואו .עלייּב

 ,טכַאנ רעד ףיוא טמוק 4 ןעטרָאק יד ןיא ךיז ןעמ טקייװ טכַאנ יו

 סיקניחה ןוא ?עגוקנייפ :עּלַא ףיונוצ ךיז ןעמ טּביולק
 -ינק ַאנק ןוא ןַאמל?לענייּפ ןוא לע דור ט ש ןוא

 לָאז ןעקוטס ןוא ןעּפָאלק ,"עקלעקוטס , ןיא טּפָאלק עמ ןוא ,5 ע ס
 : ןעוויוא ם'ייב ןהעטש ףרַאד ךיא ! םלוע ?ש ונוּבר ,ּפָאק ןיא ייז
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 ...! ןעצרַאה ן'פיוא יז לָאז ןענערּב ןוא ןעטָארּב ,ייז טָארּב ,ייז ךָאק

 זיא'ס ,ןעפנָארּב עלעזעלג ַא ,רעטְלַא ּבר ,ןעמענ רהיא טעוװ רשפא
 ןַא םהיא טסיג ,סױרַאטמענ ,ןַא ףיז טגיוב יו ?ןעטכענ ןופ ןעּבילּבעג

 : | | .{טכוזרַאפ רע .לעזעלג ַא

 ? ןייז חירטמ ךיז רהיא טלָאז יאמ? ,קנַאד ַא .רע ט5 ַא בר

 טינ רַאג זיא'ס ,עלייּב ,רהיא טרעה .ןלעזעלג סָאד רעביאיטרהעק רעֶו

 טסיג יו !ןעּבעל ךימ טהעז רהיא יו ,ןעפנַארּב ?עסיּב טכעלש ןייק

 ..? ןייז חירטמ ךיז רהיא טלָאז יאמל ,קנַאד ַא .ןלעזעלג ַא ךאנ ןֵא םהיא

 לָאמַא ...!ךע -ךע - ךע ,ךייַא ךיא גָאז ,ןעטייצ ערעטיּב זיא'ס

 רעד ןופ ןענַאמָאר טימ טרָאּפסנַארט רעצנַאנ ַא ןעמוקנָא רימ טנעלפ

 רעד סָאד טסייוו ,טנייה ןוא .ןערעקוצרַאפ ייז ךיא געלפ ,ָאנליוו

 ןעּבעגסױרַא ןעּביױהעגנָא ןעּבָאה ןעטסינויצ יד טניז ןופ ,רהָאי רעטוג

 ריד ַאנ ..ןעגָאלשעג סראטש הסנרּפ ןיימ זיא ,ךעלכיּב ערעייז

 !ענָננ ...! ןעטסינויצ

 רַאפ ,רעטלַא בר ,סָאד זיא סָאװ ?ןעטסילעּביצ .ע?יי ב

 ? סעכלעזַא שינעקישנָא ןייַא

 ,ןעטסינויצ יד ןענעז סָאד --- ןעטסינויצ .ר ע ט 5 ַא ּב ר

 רהיא טהעטשרַאּפ ,ןעליוו ייז ...םזינויצ ן'טימ ךיז ןעמענרַאּפ סָאװ

 ...ייז ןעליוו עניטסילעפ ןייק ןערהָאפ עֶלַא ןעלָאז רימ ,ךימ

 ןיא רעמַאט ,ךַאנ ריד ַאנ .ןּפָאק ן'טימ טלעקָאשו ע 9 יי ּב

 ,פעק ערעייז ףיוא ענירעטסעלּב ַא ריד וד טסָאה טָא ...! גרַאק

 | / יי! ןערעוו ייז ןעלָאז טּפאהרַאפ

 טימ ןיא טָאג ,ַאש .ןרעביא רהיא טנַאש} ר ע ט 5 ַא בג ר

 ןעניימ ייז ,הֹּברדַא ?ייז רהיא טלעש סָאװ רַאפ ,עלייּב ,ךייַא

 יז ,קנַאד ַא ךָאנ ייז טמוק עס ,טרהעקרַאפ .,,,יקַאט חבוט רעזנוא

 רהיא טהעטשרַאפ ,קלָאפ סָאד ...טייל עמערָא יד ןעפלעה ןעליוו

 | | ...םנעי ןוא סָאד ,ןעזַאד ,ןעזיד ...ךימ

 רלַאּביוו היא טנייװש עשז סָאװ ?טסרעה .ע?ייב

 ןייק ףיוא !סטוג סָאדלַא ןוא טנוזעג ןעּבעג טָאנ ייז זָאל ,ױזַא
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 םיִּתּביילעּב עניימ ןעזָאל ..ןהעטש טינ ייז ןעלָאז טרָא טכעלש
 ...! הרּפּכ יד ייז רַאפ ןייז

 ? ייֵז וצ ךיא ּבָאה סָאװ !ןעטיה טָאנ זָאל .רע ט7 ַא בר

 ,ןענַאמָאר ,הרוחס לעקעּפ שירפ ַא ןעמוקַאּב ךיא ּבָאה ,לשמל ,טָא
 לעדָאנ רעד ןופ סָאוװ-רָאנ ,ענירלעּפַאצ ,עשירפ ,עקירעמַא ןופ שזַא

 ..!להעמלעמעז ! ןיסירפק ! ןעקיטנַא יד ןופ ,ךייַא גָאז ךיא .סיורַא

 םהיא טסיג ןוא טעב ן'רעטנוא ןופ ?עשעלפ ַא סיורַאיטּפעלשַו ע 5 יי ב

 ם'נופ ,?חֹומ טייז ,טכוזרַאפ ,רעטלַא בר ,ונֵא .ןןייװ ?עזעלג א ןא
 ...שיט ם'נופ ןעטכענ ייז ייּב ןעּבילבעג .ןייוו ןעניזָאד

 ? ןייז חירטמ ךיז רחיא טלָאז יאמל ,קנַאד ַא .ר ע ט לַא ּב ר

 לעזעלג ַא סָאד זיא ,וינעלייּב ,רהיא טרעה .{דיז טקעגַאב ןוא טכוזראפ}

 טָאג טניז .ןףיז טקעלַאב ןוא טקנירט} ...!דנַאל-חקשמ ןופ -- הקשמ

 ..טאהעג טינ הקשמ ַאזַא ךָאנ רע טָאה ,תואקשמ טימ טלעדנאה

 ןעסייוו םידיגנ יד ,םיִנּפַא ,ע .ןְּךדיִז טלעגעיּפש ןוא ןיירא לעזעלג ןיא טקוזג

 ןוא -- ןעצעזרַאפ עטָאּפַאק יד ,רהיא טרעה 4 זיא טוג סָאװ יקַאט

 ! טנוזעג ןייז רימָאל ָאט ,ױזַא ָאי זיא'ס זַא ...! ןייז ןעמ לָאז דיגנ ַא

 ןיא סָאד !ןייוו זיא סָאד ?רהיא טרעה .ןלעזעלג סָאד רעביא טרהעקו

 ךיז ןיא טָאה סע ,ןייוו ןעפורנָא סע ןָאק עמ סָאװ ,הקשמ ןימ ַא

 ,ןעזיד .ןדיז טקעלַאב} .ןייוו ?עזעלג ַא ...ןופ ...ןופ ךעלצינשּפָא עלַא

 ...םנעי ןוא סָאד ,ןעזַאד

 ךָאנ טקנירט ,השקשינ .ןלעזעלג ַא דָאנ ןַא םהיא טסיג1 ע ?יי ּב

 ...גונעג רעלעק ןיא ייז ייּב ןַאהרַאפ ,טינ טעװעלַאשז ,לעזעלג ןייא

 ! טייהרעטנוזעג ןעקנערקסיוא סָאד ןעגעמ ייז
 סָאװ !ןעטיה טָאג זאל .ןסינּפ דיליירפ ַא טימַו רעטלַא בר

 ןעקנירט ןעדיא ןעזָאל .ןעקנירט ייז ןעזָאל ? יז וצ ךיא ּבָאה
 טמענ רע זַא ,דיא א .יונ ןייק טינ זיא דיא ַא ....טייהרעטנוזעג

 סיוא ךיז טקנירט רע ...יתיּתכהמ ,טשינרָאג זיא ,הקשמ לעסיּב ַא

 ,פיטש ,אש ןוא --- ךעלזעלג יירד וליפא יצ ,ךעלזעלגנ ייווצ ,קעזעלג ַא

 רוּכש !עפ ?רוּכש ...טנַאװ רעד ףיוא געילפ ןייק טינ טעּפעשט

 ..!רוָּכש טינ לָאמנייק !טינ לָאמנייק



 םכולעיטולש 14

 !טינ לָאמנייק .ןלעזעלג סָאד םהיא טסיגרעעו ע? ייּב

 "עג סָאד זיא ,סָאד טסייה ,סָאװ ןענעקַא .ר ע ט 7 ַא ב ר

 -ָאה עמ :טנָאז רהיא סָאװ ,םעד ןענעקַא ,ָאי ? דער וצ ןעמוק
 ,ןָאטּפַאח ,לשמל ,טֶא ..חּכ ן'רעּביא טעװערָאה עמ ...טעווער
 ?רעוו ?סָאװ ..,טנעז רהיא יוװ ,הנמלא עגנוי ַא ,טפיטשיילּב םוצ
 טרעה ..סנעי ןוא סָאד ,ןעזַאד ,ןעזיד ..,טשינרָאג ? ןעמעוו

 רעיפ רעטנוא רָאנ ,טנַאזעג טינ ךייַא סָאד טלָאװ ךיא ? רחיא

 זיִּב .ױזַא זיא עטכישעג רעד ןופ השעמ יד  ,.,ךייַא ךיא גָאז ןעגיוא

 ..9 םענעי ייּב ןייז ֹוצ ,ךייַא ךיא נערפ ,רועיש רעד זיא טענַאװ

 ...ערעשטעוו לָאמ ַא רעּבָא ןוא ,ערעשטעוו טכָאקעג לָאמ ַא רעדעיוו

 ןעגייא ןיא ,ערעשטעו ע נ ע ג י ' א ןייֵא ןייֵלַא לָאמ ַא טייצ

 ? טהעטשרַאפ רהיא .,.סנעי ןוא סָאד ,ןעזַאד ,ןעזיד .ןעוויוא לעקיטש

 ןײא .רעטלַא בר ,טכערענ יאדוא טנעז רהיא ,ָא .עלייּב

 .לעסיש רעדמערפ ַא ןופ רעּבעיל יאדוַא זיא עצינומָאּפ ענענייא

 ?ונייח המ ,ֹונָא המ .הנמלַא עטסיוו ַא ? סױרַא רעּבָא טמוק סָאװ
 ןעד זיא הנמלא ןיֵא ?סָאװ זיא ןּכםא .רע ט5 ַא בר

 ,הּברדַא ,ךָאנ זיא חהנמלַא ןיֵא ,טרהעקרַאפ ?טינ שטנעמ ןייק

 ,ןעזיד דצמס .ןטנעה יד טימ טנַאמ} ..תונמחר דצמ ...הרוחס רהעמ

 ...םנעי ןוא סָאד ,ןעזַאד

 ףיוא ןעּפַאװק ךיז טעװ רעו ?סָאװ ךיא סײו .על? יי ב

 רהעמ טשינ ? סעצנעוװָאדרַאמש טרעדנוה ייווצ ?לּכחידס טימ רימ

 ,.,םִלֹוע לש ונוּבר ,ןעגָאמרַאפ םיּתּבדילעּב עניימ ןעלָאז

 עלייּב ,טשינ סָאד טנַאז ,ע .ןדיז ט'רחבו ר ע ט ? ַא ּב ר

 ייוװצ .לעווירּב סָאד ןעמ טנעייל ,?יו עמ ױזַא יו ...! ןעּבעל

 אזא ֹוצ ןוא ,?ָאטיּפַאק א ןעדהָאי עניטנייה זיא ןעּברַאק טרעדנוה

 ןעשיטייל ַא ,לשמל חמודּכ ,וצ ךייַא טקיש טָאג ןעוו ,לַאטיּפַאק

 -ענ א טימ ןעשטנעמ א ,ןעכילרהע ןייא ןעשטנעמ א ,ןַאמנעגנוי

 רהיא טהעטשרַאפ סָאװ ,ןעשטנעמ ַא ...טנַאה רעד ןיא ?עטפעש

 ..סנעי ןוא סָאד ,ןעזַאד ,ןעזיד .ןטנעה יד טימ טנַאמו ...ךימ

 ..?לשמל המודּכ ,רעניטשא .ע ל יי ּב
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 ךיא ,לשמל המודכ ,רענײטשַא .ןדיז טרחבנ ר ע טל ַא בר
 טָאה סָאװ ,לעשטנעמ ןימ אזא ,דַאלקישּפַאנ ,ןעּפַאחנָא ךייא לָאז
 ,סנייפ ַא ,ױזַא רָאנ ,טפעשעג סיורג ןייק טשינ ,לעטפעשעג ַא
 סָאװ ,הרוחס ןימ ַאזַא טימ טלעדנַאה סָאװ ..,סניהור ַא ,סליטש ַא

 המודּכ ,ונ ..ןענעיילרעביא ףיוא ..טַאקָארּפ ףיוא סָאד טיג עמ
 סָאד ,ןעזַאד ,ןעזיד .ןטנעה יד טימ טכַאמו ..ןענַאמַאר ,רעכיּב ,לשמל
 ,,.םנעי ןוא

 ןעטנוא ןופ לעברַא ן'טימ זָאנ יד ךיז טשיװ ,טכַארטרַאפנ ע ל יי ּב

 -רַאפ ..רעטרעוו עכלעזַא ,רעטלַא בר ,סיּפע טדער רהיא .ןהיורא

 ,ךייא טעּב ךיא ,טקנירט ...ןהעטשרַאפ טינ ןָאק ךיא ...טלעטש
 ןעסערפ ןעלעוו ייז ןוא ,ןעווערָאה ןעלעוו רימ ...דובּכ ףיוא טינ טקוק
 .ןלעזעלג ַא ךָאנ ןַא םהיא טסיגו !םערעוו ייז ןעלָאז ןעסע ? ןעפיוז ןוא

 ? ייז וצ ךיא בָאה סָאװ !ןעטיח טָאנ זָאל .ר ע ט 7 ַא ּב ר

 וענעז ףיורעד .טעווערַאה עמ ,טגָאז רהיא סָאוװ .ןלעזעלג סָאד טמעגג

 ןעפַאשַאב ױזַא טָאה טָאג ? ךייש ןיא סָאװ .טניואוועג ןיוש רימ
 יז ןוא ,ןערעוו טצרַאװשרַאפ ,ןעוערָאה ןעפרַאד רימ זַא ,טלעוו יד

 ןוא ,ןעזיד ןוא ,ןעקנירט ןוא ןעסע ,גָאט ןעטוג ַא ןעּבעל ןעפרַאד

 ,סָאד רָאנ טסירדרַאפ ןעפירדראפ ,..סנעי ןוא ,סָאד ןוא ,ןעזַאד

 טָא ,לשמל .עינַאװערָאה רעזנוא טנעלעגנָא טינ ייז ייּב זיא'ס סָאװ

 עשז טהעז .,הּכ ן'רעּביא ךיוא טעװערָאה ,לידבהל ,דרעפ ַא טמענ
 ןוא ,ןעסע םעד טיג עמ ,סע טעלג עמ ,סע טלעכיס עמ יװ ,רעּבָא

 ...סנעי ןוא ,סָאד ןוא ,ןעזַאד ןוא ,ןעזיד ןוא ,ןעקנירט

 ...ענדָאמ ױזַא דימת ,רעטלַא בר ,סיּפע טדער רחיא .עלייּב

 ..,,טלעטשרַאפ

 ךיא ּבָאה סָאד .רעטרעוו עניימ טינ זיא'ס .ר עט לא ּבר
 ייז סָאװ ,ךעלכיּב עגיטנייח יד ןופ ,לעכיּב ַא ןופ טנעיילעגסיוא
 ..ןעטסילעצעצ יד ,סעקינ'ומש-חמי יד טָא ,סױרַא-ןעּבעג

 הּכמ ַא ?הּכמ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ?סעָאװו .עלייּב

 ...| ןָאנ ץיּפש ן'ּפיוא ןעצעז יז ךיז לָאז
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 ? ייז וצ ךיא ּבָאה סָאװ !ןעטיה טָאנזַאפ .רעטלַא בר
 ,ןעשטנעמ עבלעזַא ןענעז סָאד --- עגיזָאד יד ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ
 ,הּברדַא ,ןָא ךיז ןעמענ ייֵז ירָאטַאק סָאװ ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ
 רַאפ ןֹוא ,רימ רַאפ ,רעטייּברַא יד ןופ ,טיילעמערָא יד ןופ עדווירק יד
 רעד ףיוא ךיז ןעשטומ ןוא ךיז ןעגָאלּפ סָאװ ,עלַא יד רַאפ ןוא ,ךייַא
 יי ,..טלעוו

 ןעזָאל ?רהיא טנייוש עשז סָאװ !וד טסרעה .עלייּב
 ןעטסדנימ רעייז רַאפ חנושמ התימ ַא ןעמעננייַא םיּתּב-ילעּב עניימ
 | !לענָאנ

 ? ייז וצ ךיא ּבָאה סָאװ !ןעטיה טָאגזָאל .רעטלַא בר
 טוהט עליב .תרשמ רעד םייהח ןײרַא טמוק סע ,ריט יד דיז טנעפע סעֶנ

 .ןלעכיב ַא ןיא ןײרַא טקוק רעטלַא בר .ןעוויוא םוצ ףרַאװ ַא ךיז

 .ענעצס עטיר ד

 לאז טנעװַאנ רעטוג א .ןטייז ַא ףיוא לעשילעּפַאק סָאד1 ם יי ח
 בר ,דיא ַא טכאמ סָאװ !וינעלייּב ,ןעּפַאחנײדַא ךייַא ןיא ךיז
 -ענ רימ טָאה רהיא סָאװ ,לעכיּב סָאד ?טסייוו רהיא 4? רעטלַא
 ןעמונעג רָאנ סָאד ּבָאה ךיא !לעכיּב ַא ןופ קיטנַא ןייַא זיא ,טכַארּב
 יוװ ,?עקנעּב ן'פיוא גידנעציז ןערָאװעג ןעפָאלשנַא ךיא ןיּב ,ןענעייל
 בר ,סיּפע טסינעג .ןוײװ ?עזעלג ַא ןַא ךיז טסיג רעֶו ...רעט'גנרה'עג ַא

 ןיימ טגָאז יױזַא ?ןעסינעג טינ רהיא טלָאז סָאװ רַאפ ,םייח
 ,..ךעלסינ עגימערעוו טימ טסעג ערהיא דּככמ זיא יז תעשּב ,םַאדַאמ
 .ןלעועלג ַא ךָאנ ןעסיננָא ךיז ?יװ רע1 ?לעדַארפ ץיגרע זיא ואוו

 טינ ,דמושמ וד ,קעװַא .ןטנעה יד רעביא םהיא טגנ) עליי ּכ
 וד טזיּב סָאװ ,רעסעּב ?העצרעד ..{ טיירגעגנָא ןעגעווטענייד ןופ
 ןעכאמ סָאװ ? ךייַא ייּב סיּפע ךיז טרעה סָאװ ? טצוּפענסיױא ױזַא
 ? םיִּתּב-ילעּב ענייד

 טציז עמ ..!ןעכַאמ ךייַא ייז ןעלָאז ןעטייז יד טיס .םיי ח
 עמ ןוא ךיז טלעדיז עמ ןוא ,דעלעּבײט יד יו ,םייה רעד ןיא עדייּב
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 עקנישעק ןופ טּפעלש רעֶו ..רהָאֹי ניצנַאוװצ ןוא טרעדנוה זיּב ךיז טלעש
 טנַאה רעד טימ לַאמ עלַא קטנק א טוהט ןוא ןײרַא ?יומ ןיא טפראװ ,ךדעלסינ
 .{ןףיורַא ןעטנוא ןופ עדרַאמ רעד רעביא

 ?השעמ יד ןיא סָאװו .עליי ּב

 ֿפױו יז .טינרָאג ?ןייז לָאז סָאו .ןּרעלסינ טקאק} םיי ח
 .דרע רעד ןיא :יז טנָאז .ןילרַאּב ןייק :רע טגָאז .,זירַאּפ ןייק
 טנָאז .הלגע-לעּב א טזיּב וד :יז טגָאז .המהּב ַא טזיּב :רע טגָאז
 ייז ,רימ ךיא טכַארט ,םינּפַא ..רעדיינש ןייק םינ יּבַא :רע
 רעייז ןופ סוחי םעד טימ ךיילג ,סוחי ןעסיורג ןופ עדייּב ןעמאטש
 ? סוחי סע'סיקניח ,רעטלַא בר ,טסייוו רהיא .,סיקניח ןּתוחמ

 ?לשמ5 המודּכ ,וניחד .ר ע ט ?ַא ּב ר
 טאהעג רע טָאה ןעדייז ןייא ,לשמל המורדּכ ,וניחד .םיי ח

 ןוא .םעדיוּב ם'נופ טערג ןעמענּפָארַא טגעלפ רע --- ףַארגָאטַאפ ַא
 עלַא רעּביא רָאזיוװער יקסרעּבוג ןעוועג זיא עדייז רשרעדנַא רעד
 בוטש ןופ ןא טמוק סע1נ ..!|'חישמ ןענַאמרעד לָאז עמ {ַא ..ןעקנעש
 .ן?פעדארפ

 .ענעצס ץטרעיפ

 .ןלעדעיל א טגניז .וע'מייח טשינ טהענ ?עדַא רפ
 ,ןייטש ַא ףיוא רימ ךיא ץיז

 ; ןייוועג סיורג ַא ןָא ךימ טמענ סע

 ,הנותח ןעּבָאה ךעלדיימ עלַא

 ...}| ןייֵלַא ץיז ענייא ךיא רָאנ

 !גידרעוװַארט רהעז .{טטרמולכ ןעניוא יד ךיז טשיוו ם יי ח

 .ןרעטנוא טצנַאט ןוא טגניז ,טשינ םהיא טהענ ?עדַארפ
 ,ןרעטשנעגרָאס ,העוודיוא

 ...? ןערעוװ הלּכ ַא ךיא לעװ ןעוו
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 .ןועטיײװ רעד ופמ) םייח

 ,ריט רעד ייּב ךיא העטש ,ךיא העטש ןהעטש
 .ריד ףיוא ךעלעניוא טימ ךיא קוק ןעקוק
 ? ריד טימ סָאד ךיז טוחט סָאװ ,וינעבויל ,וינעצרַאה

 ! רימ טימ ןעהעזעג טינ ךיז טסָאה ןָא תּבש ןופ טייצ

 .{טינ םהיא טהענ ?עדארפ
 ,לעריימ א ןיִּב ךיא ןמזרלּכ

 ,לערייא ןוא ןעש ךיא ןיּב

 ,לעּבייוו ַא רעוו ךיא דלאּביוו ןוא

 .לעּבייט םערָא ןייֵא ןיוש ךיא רעוו

 ,ןרעטשנענרָאמ ,העוודיוא

 ? ןערעוו הלּכ ַא ךיא ?לעװ ןעוו

 ןיננה .ןטנעה עטקערטשעגסיוא טימ ןענעקַא רהיא טהענ ם יי ח

 המשנ ,גָאט ןעגיטנייה וליפא טיירג ןיּב ךיא ! טיירּבעגנָא ןיּב ךיא

 ,ןעדערּפָא ריד טימ לָאז ךיא ,ןעמוקעג יקַאט ךיא ןיּב סָאד ! עניימ
 ןעטוג ַא ..לָאמ-סנק סָאר ןעלעטשּפָא ,לעקירַאנַאק רעייט ןיימ
 יו ןוא ,סניימ ץרַאה ,וד טסכַאמ סָאװ !?עדַארפ ,ריד טנעוװָאנ
 טסייג רעד ,ץַאש ןיימ ןוא ?עגנייא ןיימ ,טנוזעג ןיא ריד סָאד טהענ

 ןערעטלַא בר ייַּב יו ,ןעניוא עניימ ןופ ץרַאה סָאד ,המשנ ןיימ ןופ
 ...ןעּבירשעג טהעטש ךעלכיּב יד ןיא

 ? גידרעפָאה ױזַא ֹוד טזיב סָאװ ?זיא סָאװ .5 ע ד ַא ר פ

 ,טלעצַארטסעגסיױא ?עסיּב ַא סָאד ךיז טָאה רע יוװ ,ןָא םהיא טקוק
 ..|שינעמעלק שדוחישאר בוטיםוי טו !ןתוחמ רענעש רעד

 ..2 לעטרעק א ץיגרע טּפַאחעג רעדָא ,קריצ ןופ םתסה ןמ טסהעג

 טּבעל שטנעמ א ?עלעגייפ ,שרעדנַא זיא ןעד יו .ם יי ח-
 רע זַא ,ןעגָאז טנעלפ יּבר ןיימ יו ,לָאמ ייווצ ןייק טינ ,לָאמ ןייא

 ןעּבָארנַאּב םהיא טנעלפ ןיציּבר יד ןוא תּבש ףיוא טַאהעג טינ טָאה
 ...דרע רעד ןיא ןעלייא ןעיינ

 ! ךיד ןעמ לָאז ןעּבָארנַאב .5 ע ד אר פ
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 טסָאה לָאמ טניטנייה ,עלערַאנ !רעּבייוװ עלַא ןמָא .םייח
 ןעטרָאק ןיא ןוא ,טינ ךיא העג קריצ ןיא : ןעפָארטעג טינ אקוד ֹוד
 ? ןָא ןעוו ןופ וד טסייוו --- טינ ךיא לעיּפש

 ?ןֶא ןעו ופ .לע ד ַארפ

 סָאד ןעּבענעג רימ ּבָאה ךיא ...ןֶא ןעטכענרעהע ןופ .םייח
 :ןעכאז ייוצ רעּביא !רהעמ ןעלעיּפש טינ לָאז ךיא ,טרָאװ

 ןייק טשינ טָאה עמ זַא ןוא ,סָאװ רַאפ טינ ךיא ּבָאה ,סנעטשרע
 ןוא ,ןעלעטש טשינ נייפ ןייק ןעמ ןָאק ,רעטלַא בר טנָאז ,רעגניפ
 רעד ּבעילוצ .ןעשָארג ַא וצ ןעשַארנ ַא טציא ךיא ּביולק ,תינשהו

 ַא רַאפ ןעהיצסיוא רימ ייּב ךיז לָאז עמ ...עניימ המשנ ,הנותח

 ןיא ןעּברַאטש טינ ךיז טליו סע !טינ ךיא ּבעג -- ןעשָארנ
 תעשּב ,ןענָאז טגעלפ םולשה הילע עּבַאּב ןיימ יו ,םיכירכּת עדמערפ

 ...הבדנ א רהיא ייּב ןעטעּבענ טָאה עמ
 וד זַא ,טכענ עצנאנ וד טסוחט ןעד עשז סָאװ .? ע ד ַא רפ

 | | ? בוטש ןיא טייּברַא עלַא ּפָא-טס'רטּפ
 ,גנודליּב טימ ךיז םענרַאפ ךיא ?והט ךיא סָאװ .ם י י ח |
 יו סיז ,לעכיּב ַא טציא ךיא ןעייל טָא !גנודליּב טימ ! ערעייט
 ַא ,יוא ...טכַארּבעג רימ סָאד טָאה רעטלַא בר .,.,סטכַאמעגנייַא
 .ןעפַאלשעג טינ טכַאנ עצנַאנ א ןיִּב כב .ןרעגניפ יד טשוק רעו !?עכיּב
 ! תושמנ היחמ -- טנעיײלעג ןוא ,טנעיילעג ןוא ,טנעיילעג רָאנ

 זיא'ס זַא ,לעכיּב עטוג סָאד ןייז ןיוש רחעק סע .לעדַארפ
 ? סנַאמָאר ַא ,סָאד זיא סָאװ ...ןירַא טנעה יד ןיא ריד וצ ןיירַא

 / ַא טימ ,עלייט סּכעז ןיא !סנַאמָאר ןימ ַא ךָאנ .ם יי ח

 .נָאלָארקענ

 .נָאלּפע .ר ע ט 7 ַא ּב ר

 | .גָאלּפמע -- ךיא ןימ .םיי ח

 ? סע ךיז טפור ױזַא ױװ .? ע ד ַא ר פ

 טימ ןֵא ךיז טפור עס .ןןרעטש ןיא שטַאּפ ַא ךיז טהט}1 ם יי ח

 בר ...גינעווסיוא ןעקנעדענ וצ רעווש זיא'ס זַא ,ןעמָאנ ןעגנַאל אזַא
 | ?ךייַא ייּב סע טסייה ױזַא יו ! עצדרעס רעטלַא
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 9 רעװ .ר ע ט5 א כב ר

 טכַארּבעג רימ טָאה רהיא סָאװ ,פעכיּב סנעי ַא טָא .םיי ח
 ? ןעגָארט וצ ןעטלעמונַא

 יד ּבָאה ךיא סָאװ ,ּפעביּב סָאד ?הַא .רע טל ַא ּב ר

 !קיטנַאּבש קיטנַא !לעכיּב ַא לָאמ ןייא ןיוש {טזָאלעגרעּביא
 ןץטימ טסייה סע !טנעה יד ןופ רימ ייּב סָאד טסייר עמ ! ַאמירּפ

 ינֲא ןהעצ טימ לעטרַאג ןעטיור ןיא רעגענ רעדליוו רעד, :ןעמָאנ
 ןיא ןעמַאד ענעטלָאשרַאפ סּכעז טימ ןוא ןעטעלָאטסיּפ ענעדָאלעג
 יניא-טסכעה ַא ,ךלמה המלש ןופ גניר רעד רעדָא ,טלַאטשעגנעּבױט

 טימ ןוא גָאליּפע ןייֵא טימ לייט םּכעז ןיא ןַאמָאר רעטנַאסערעט
 ףיוא רעּביירטניסע המלש קחצי ןופ טסַאפרַאפ ,גנַאזעג םוצ .דעיל ַא
 ."ר"מש ןופ טרַא םעד

 טינ דימ טָאה רענוד ַא .ןטנעה יד טימ קסעילּפ אני עלייּב

 ! ןעמָאנ רעגנַאל א רַאפ סָאװ ! ןעגָאלשרעד 5 עד ַארפ

 -נעל ךָאנ ןאהראפ ייז ייּב זיא'ס ,טינ ךיז טקערש .םיי ח
 םוצ ,ןעמענ עגיד'הנומש-לופּכ ענדָאמ עכלעזַא סיּפע עלַא ןוא ,ערעג

 ןיא םי ןעטרעווילגרַאפ ם'ייּב גיניק רענעגנאפעג רעד , :לעיּפשייּב

 רעצרַאװש רעד , ..."ּפיל ענעטלַאּפשעצ יד רעדָא ,שינעטסיוװ רעד

 ענרעזעלג יד רעדָא ,ןעגָאװטיײר ןיא ּפענק ענרעּבליז יד טימ רענייגיצ
 -נייא רהיא ןופ דיומ ענעלָאװשענ יד, ..."חסּפ ףיוא עקלעשטַאק

 ..."! ןערעוו רע לָאז טּפַאחרַאפ ,רזממ רעטיור רעד רעדָא ,ןתח ןעגיצ

 עלַא רַאפ ןערעוו ןיוש וד טסגעמ טּפַאחרַאפ על יי ּב

 !םלוע ?ש ונוּבר ןעדיא | ?עדַארפ

 גָאז ,לעכיב א זיא'ס ,רוציקה !רעּבײװ עֶלַא ןמָא .םיי ח
 ! ןעשוק וצ רענניפ יד ,לעדַארפ ,וד טסרעה ,ריד ךיא

 ? לעכיּב ןיא ןעטרָאד ךיז טּבײרשַאּב עשז סָאװ .?עד ַארפ
 ! ןעלהעצרעד וצ קנַארק טינ טזיּב



 181 } בוטילזמ

 -נעדעג וצ רעווש זיא'ס ...ךיז טּביײרשַאּב ןעטרָאד .ם יי ח
 רהֶאי א ןופ רוחּב רענייפ ַא ױזַא יו סיִּפע ,,.גינעווסיוא ףיוא ןעק
 ...גיצנַאװצ ןוא עכילטע

 ,ןהעצטכא .ר ע טל ַא ּבר
 ..ןהעצנעיינ רֶהֶָאי ַא ןופ ?עדיימ ַא טימ טריסנַאמָאר .םיי ח
 .העצעבעיז .רעטלַא בר

 ןיא ךעלּבירגױח טימ ,עלעּפע ןייֵא ,לעדיימ ןעש ַא .םיִי ח
 ...רָאה עצרַאװש טימ עקנידנָאלּב ַא ,ךעלקעּב יד

 .רָאה עדנָאלּב טימ .רע טל ַא ּבר
 ...רָאה עדנַאלּב טימ עקטענָארּב ַא ,ךיא ןימ .םיי ח
 ?יז טסייה ױזַא וו .?עד ַארפ

 ןענױלפעגסױרַא סָאװרָאנ ?יז טסייה ױזַא יו .םיי ח
 בר ,יז טסייה ױזַא יוװ ...גנוצ ן'פיוא רימ טגיל יז ,.,ּפָאק ם'נופ
 יי ? רעטלַא

 ?רעװו .ר ע ט  ַא בר

 ?לעכיּב ןיא רימ ייּב סָאװ ,לעדיימ סנעי טָא .םיי ח
 .ַאמיפַארעס .ר ע טל ַא ּב ר
 סע ..ױזַא ןענָאז טלָאװעג יקַאט ּבָאה ךיא ,ָאי ,ָא .םיי ח

 ם'ניא ךיז טּבעילרַאפ רוחֹּב רעד ױזַא יו ,טרָאד ךיז טּבײרשַאּב
 רוחּב רעד ...רוחּב ם'ניא ךיז טּבעילרַאפ ?לעדיימ סָאד ...לעדיימ
 ןעּבָאה הנותח ליוו ?עדיימ סָאד ...לעדיימ ן'רַאפ ןעּבָאה הנותח ליוו
 -נייא ךיז טפערט ...עדייּב ,סע טסייה ,ייז ןעליוו ,..רֹוחּב ן'רַאפ
 ןיא ץיגרע ?לעדיימ ן'טימ ךיז טנעגעגַאּב רֹוחֹּב רעד ,השעמ ַא לָאמ
 ? רעטלַא בר ,ָאיֵא ....? ךיק ןיא זַא ,ךיז טכַאד -- טרָא ןייַא

 ?סָאװ ?ָאה .ר ע טל ַא בר
 ,לעכיּב רעייַא ןיא ןעטרָאד ךיז רע טנעגענַאּב ואְו .םיי ח

 ? ךיק ןיא ,ָאיֵא ? דיומ רעד טימ רוחּב רענעי
 םייּב ..רעדעּב יד ןיא זירַאּפ ןיא .ר ע ט7 ַא ּב ר

 םענעמיל ןופ ןעטרָאג ַא ןיא ..ץַאלַאּפ יא סיל ַאס ףַארג
 .ןעצנַארעמָאּפ טימ
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 רוחּב ןיימ ,רע בשיימ ךיז זיא ,רוציקב ?רָאנ ױזַא .ם יי ח

 םורא יז טּפַאח ןוא ןעּמ רעד ףיוא ל?יופ טינ יא ןוא ,סָאד טסייה

 | .ןועלדַארפ ןעמענמורא ליװ} {יױזַא טָא

 ...! ןַאטַאלרַאש וד ,קעװַא .לעדַארפ

 טלַאפ רעהירפ .,,.ױזַא טינ ,םולשו סח ןינ .רעט5ַא בר }
 | ...םיפ יד וצ רהיא רע

 רעד יֹוזַא יו ,ןעזייוו טלָאװעג רָאנ ריד ּבָאה ךיא .ם יי ח
 וי ,לעכיּב ןיא טרָאד לעדיימ סָאד םורָא-טמענ רוחּב

 ...ןעטיירג ן'פיוא ןעמוקעג ...!הרּפּכ יד רעװ .?לעדַארפ
 צ ןעמוקענ זיִא טָא ...ךיז טרהיפ עס יו ,ןעטייל ייּב העז הענ
 -רַאפ ...רהָאי עצרַאװש ידלַא ןופ שזַא ןתח ַא ינשירַאּב רעזנוא

 . ..ןֶא הירפרעדניא ןופ רדח ןייא ןיא רהיא טימ טראּפש

 ױזַא סָאװ !וינעטַאט ?ןָא הירפרעדניא ןפ .ם יי ח
 ? סניימ עלעצעק ,ןעטרָאד ייז ןעוהט סָאװ ?גנַאל

 טרָאװ ןייא ! ריד ןופ ןעסיוו ױזַא לָאז ךיא . ע ד ַא רפ

 ...ייט | טגנַאלרעד ןיהַא ייז ּבָאה ךיא תעשּב ,טּפַאחעג ךיא ּבָאה

 | / ?טרָאװ ַא רַאְפ סָאװ .םייח

 ! ןעסיוו דלַאּב וד טסעוו  ןענַאז ריד לעװ ךיא זַא .לעדַארפ
 י ר | | | ...,ירּפָאװישז ,

 רעזנוא ףיוא ! ןיוש סייוו ךיא ,ַאהַא ? ירּפָאװישז .םיי ח

 א ךימ טנערּב עס, : ןעגָאז לָאז עמ יװ ,סנייא ץְלַא סָאד זיא ןֹוׁשל

 | ? קנורט ַא ,רעטלַא בר ,ָאיֵא ..."קנורט

 ?קנורט ַא ,רהיא טגאז סָאװ .ןּדיז טקעאנ) רעטלַא ּבר

 לָאמ ַא טמענ דיא ַא ,יתיּתכחמ ...רעקנירט ןייק טינ זיא דיא ַא

 2 | ..ןעֿפנָארּב לעסיּב ַא
 טרער עמ !ךיא גָארט ךַאטעד ,ילעג ,ןעגרָאמ טוג .םייח

 ריז טרעה סענ ..ןעפנארּב לעסיּב ַא טימ רהיא טמוק ,זיוצנַארפ ןופ ַאד
 וד ,ףיק ןיא טרָאד וד טסקנערק סָאװ !?עדַארפ ,ינארפה :בוטש ןופ קט א

 י- .{..."? דיומ
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 ךיא ...!ןעדיא עלַא רַאפ רהיא טלָאז ןעקנערק .?לע ד ארפ

 שַאװ ךיא ! טעשטיווק יז יו ,ךייַא טלעפענ יװ ! העג ךיא ,העג

 - +=! סעילֹוק ףיוא יז לָאז ןהענ !ךיא הענ טֶא ! סעפעג סָאד

 .דיק ןופ סיורַאיטּפיוק לעדַארפַנ !רעּביײװ עלַא ,ןמָא .ם יי ח

 : .ןַאשאמ ןוא אשימ ןיײרַא ןעפיול סע

 .ענעצס עטפניפ

 ,םענעשעק יד ןופ רַאקעל ןעּפעש} ַאשאמ ןוא ַאשימ

 גָאז ,עלייּב ,ירטַאמס .ןועטייז עלַא ףיוא םורַא ךיז ןעקוק ,ףעלסינ ןעקַאנק

 | ..! ינַארחָאס עשזָאּב ,סיוא טינ

 ײנוה ךַאּפענ טנעז רהיא !ןעמַאמ רעד הּככ א .ע?יי ּב
 ..וךעלעגייפ ,טסע ,טייהרעטנוזעג טסע ..,7ךעלעּבייט ,גירעג

 - ? ךעלרעדניק ,ּבוטש ןיא סיּפע ךיז טרעה סָאװ

 יד ןוא ַאּפַאּפ רעד ..טינרָא .אשַאמ ןוא ַאשי מס =

 ...רעטסעווש יד טשוק ַאידַאיד רעד ...ןעטרָאק ןיא ןעלעיּפש ַאמַאמ

 | | - ...ֹןגָאַּב יעיו

 ,ז רע טשוק ױֹזַא יװ ,טזייו ,נֵא ?יקַאט .ם יי ח = |

 | | | ? ךעלעצעק

 יד ןיא דיז ןעשוק יו !קַאק טָאװ .ַאשַאמ ןוא ַאשימ
 0 .ןןעכַאל ןוא ךעלקסיּפ

 !ָאװַארב !ַאװַארּב .ןסעצײלּפ יד ןיא ײז טשטָאּפפ ם יי ה
 ! רעדניק ןעגיוצרעד טוג טסייה סָאװ טָא !ַאטַאיּבער יצדָאלַאמ
 טנע'חקל'עגקעווַא רהיא טלָאװ ,רעדניק עכיפרהע ןייז טלָאז רהיא
 ,ךעלסינ ,טרָאט : ןעגעווטרעזנוא ןופ ןעכַאז עטוג סיּפע שיט ם'נופ
 טעװ רענייק ,השקשינ ,..סטכַאמעגנייַא ,ןעצנַארַאמ ,ןערַאּב ,לעּפע
 ..ןעּביילּב סָאד טעװו החּפשמ רעד ןעשיווצ ...ןעסיוו טשינ
 ךַאֹנ ןיפַארג ַא טימ ןאיטמוק לעדַארפ .ןהענ ךיז ןעזַאק ַאשַאמ ןוא אשימ1
 | 7 .{רעסַאװ
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 .ענעצמ עט סכעז

 ..! רעייפ ן'פיוא ייז ןעלָאז ןענערּב .לע דאר פ
 ! רעּבייוו עלַא ןמֶא .ם יי ח
 רַאֿפ ,טרָאד ןוא ,"ריומ ,, ןעגירשעג יז טָאה ָאד .לעדַארפ

 ,יז טגָאז ,גנערּב , ,ךאקעלרעקוצ יו ,סיז יז זיא ,ןעשטנעמ עדמערפ
 ..."פעגוקנעשקָאל םַאדַאמ רעד רַאפ רעסַאװ זָאלג ַא ,עקשטעשוד

 ? הָלּכ |תח סיּפע ןעכַאמ סָאװ .ע?יי ּב
 ,ןעּבָאה טינ ךייַא ייֵז ןעלָאז סטוג ןייק ..לעע ד ַא ר פ

 ! רעּבייװ עֶלַא ,ןןמָא .םיי ח

 קוק א טוהט רעמָאט ,ארומ טָאה הלּכ ענעש יד .לעדַאר פ
 טעוו רע ,השקשינ ...טרַאּפשרַאפ םהיא יז טלאה ,ןתח רעד רימ ףיוא
 יז .ןעכ'הלּכ ליואוו א זיא'ס .ףוס ןעטסיוװ ַא ןעּבָאה רהיא ןופ

 | ...ןעגיוא יד ןעּפַארדסױא ,םשה הצרי םא ,םהיא טעוו

 ןיימ יוװ ,ןעטסולג טינ םהיא ךיז ןָאל ,הוצס ַא .םיי ח
 ןעגרַאװעג ךימ ּבָאה ךיא תעשּב ,ןעגָאז טגעלפ רעטסעווש ערעטלע
 ...3 בוט-לזמ ַא טנייה יקַאט ןייז טעוװ סע ,םינּפַא ..,לעדנייּב ַא טימ
 ,עלייּב ,תיצ א םהיא טוהט !ןעסָאנעג תמאּב ,רעטלַא ּבר ,סיסַא
 ..."יתיוק ךתעושיל, טגָאז ןוא רעהיוא ןעקניל םייּב

 טימ טמייפעג ,לעמירד 8 טּפַאחעג רעהַא זיב טא רעטלַא בר
 חירטמ ךיז רהיא טלַאז יאמק !קנַאד ַא .ןהיוא דיז טּפַאה .זאנ רעד

 ...טשינ טקנידט דיא ַא ...רעקנירט רעניצניוו א ןיּב ךיא 4ןייז
 ןענעז ןעטסינויצ - יצ = יצ יד ...טשינ רעקנירט ןייק רָאנ זיא דיא ַא
 ,דרע רעד ןיא טניפ דיא א ...דיא ַא זַא ,ןעגָאז ייז ...טכערעג רהעז
 -רַאפ דימּת - ת ךַאּבענ זיא דיא ַא ...דרע רעד ןיא ןעלייא ןעיינ
 .{לוק ןעניטעמוא ןייֵא טימ טגניז רעֶנ ..טרעמאירַאפ ,טכַאמש

 ,טגָאַאלקרַאפ ,טרעמָאירַאפ |

 - ' ,..טנָאָאירַאפ םענייז ןופ
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 ן'רעטנוא טכער יקַאט ךָאד זיא רעטלַא בר !ָאהא .םיי ח

 עטכער .ַא ,םינּפַא ,טּכַאמעג ..,!ןיפוליגּב !ןעּבעלכ ,לעזעלג

 ...4 הסוּכ

 ןעּבָאה ייז ?עיפיוו ,ןעסע וד טסלָאז ןיימ טינ .ע 5 יי ב
 | ! ןעקנורטעג

 בר ,סָאװ רהיא טסייװ ..!רעּבײװ עַּלַא ,ןמָא .םיי ח
 לעדעיל ַא סיּפע זנוא טגניז ָאט ,ָאי ןיוש טגניז רהיא זַא ? רעטלַא

 רהיא ,ירָאטַאק סָאװ ,דיא ַא ךָאד טנעז רחיא ! ךעלדעיל יד ןופ

 .ךעלדעיל טימ ןוא ךעלכיב טימ טלעדנאה

 רימ טעו רהיא !?ןעפלעה רימ טסעו .ר ע ט 5 ַא ב ר
 נָא יקַאט זיא סָאװ ,לעדעי ַא ןענניז ךייא ךיא לעװ ?ןעפלעה
 | .ןײלַא רימ ףיוא ןעטסָאמעג

 !ןעגינעגרַאפ ןעטסערג ן'טימ ,יתיּתכהמ !ךֶא .יירד עכַא
 .ןןעמלעהטימ םהיא וצ ךדיז ןעטיירג1ו

 .ןטג1 ר ע ט ? ַא ב ר

 ,ןעזע - ע- עוועג רימ ןענעז רעדירּב ןהעצ
 ;ןייוו םימ טלעדנַאהעג רימ ןעּבָאה
 ,ןעּברָאטשעג זנוא ןופ זיא רענייא
 .ןעיינ ןעּבילּבעג רימ ןענעז
 ,פעדע - ע - יפ ן'טימ לערעמש ,יוא

 ! סַאּב ן'טימ ?ערעּב
 לעדע - ע - יל ַא רימ עשז טלעיּפש
 ! סַאנ ןעטימ ן'פיוא

 .םענייאניא עלַא

 ,פערע - ע - יפ ן'טימ לערעמש .,יוא

 ! סַאּב ן'טימ ?ערעּב

 לעדע - ע - יל ַא רימ עשז טלעיּפש

 ! סַאנ ןעטימ ן'פיוא
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 .,רעטלַא בר
 ,ןעזע - ע - עווענ רימ ןענעז רעדירּב ןעיינ
 ; טכַארפ טימ טלעדנַאהעג רימ ןעּבָאה
 ,ןעברָאטשעג זנוא ןופ זיא רענייא
 ,טכא ןעּבילּבעג רימ ןענעז

 - יב .עלַא

 ,ֿפעדע - ע - יפ ן'טימ לערעמש ,יוא
 ! סָאּב ן'טימ ?ערעּב
 פעדע - ע - יל ַא רימ עשז טלעיּפש

 .{ סָאג ןעטימ ן'פיוא

 .רעטלא בר
 ,ןעזע - ע - עוועג רימ ןענעז רעדירּב טכַא
 ;ןעּביר טימ טלעדנַאהעג רימ ןעּבָאה
 ,ןעּברָאטשעג זנוא ןופ זיא רענייא

 ,ןעּבעיז ןעּבילּבעג רימ ןענעז
 | .עלַא

 ,ֿפעדע - ע - יפ ן'טימ לערעמש ,יוא
 ! סַאּב ן'טימ לערעּב

 פעדע - ע - יל ַא רימ עשז טלעיּפש
 ! סאנ ןעטימ ן'פיוא

 .רעטלַא בר
 ,ןעזע - עד :עוועג רימ ןענעז רעדירּב ןעּבעיז
 ; סקעּבעג טימ טלעדנַאהעג .ריִמ ןעּבָאה

 ,ןעּברָאטשעג זנוא ןופ זיא רענייא

 ,סּכעז ןעּבילּבעג רימ ןענעז
 | | .עלַא

 ,לערע - ע - יפ ן'טימ לערעמש ,יֹוא
 / !{סַאּב ן'טימ לערעּב
 לעדע - ע- יפ ַא רימ עשז טלעיּפש

 ! סַאג ןעטימ ן'פיוא
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 .רעט5ַא בר

 ,ןעזע - ע -עוועג רימ ןענעז רעדירּב סּכעז
 ; ףמירטש טימ טלעדנַאהעג רימ ןעּבָאה

 ,ןעּברָאטשעג זנוא ןופ זיא רענייא

 .ףניפ ןעּביִלּבעג רימ ןענעז

 .עלַא

 ,פערע - ע - יפ ן'טימ ?לערעמש ,,יוא

 ! סַאּב ן'טימ ?ערעּב

 ֿפעדע - ע - יל א רימ עשז טלעיּפש

 ! סַאנ ןעטימ ן'םיוא

 | .רעטלא בר

 ,ןעזע - עד עוועג רימ ןענעז רעדירּב ףניפ

 ; רעיּב טימ טלעדנַאהעג רימ ןעּבָאה

 ,ןעּברָאטשענ זנוא ןופ זיִא רענייא

 .רעיפ ןעּבילּבעג רימ ןענעז

 .עֶלַא

 ,ֿפערע - ע - יפ ן'טימ לערעמש ,,יֹוא
 ! סַאב ן'טימ לערעּב

 פעדע - ע - יל א רימ עשז טלעיּפש

 ! סַאנ ןעטימ ן'פיוא

 .רעט5ַא בר

 ,ןעזע - ע - עווע, רימ ןענעז רעדירּב רעיפ = |

 ;יילּב טימ טלעדנַאהעג רימ ןעּבָאה
 ,ןעברָאטשעג זנוא ןופ זיא רענייא

 ,יירד ןעּבילּבענ רימ ןענעז |
 .עלַא

 ,ֿפערע - ע - יפ ן'טימ ל?ערעמש ,יוא
 ! טאב ן'טימ לערעּב

 פעדע - ע - יל ַא רימ עשז טלעיּפש

 ! סַאג ןעטימ ן'פיוא
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 .רעט5 א ּבר

 ,ןעוע - ע - עווענ רימ ןענעז רעדירּב יירד

 ;ייט טימ טלעדנַאהעג רימ ןעּבָאה

 ,ןעּברָאטשענ זנוא ןופ זיא רענייא

 .ייווצ ןעּבילּבעג רימ ןענעז

 .עכַא

 ,לערע - ע - יפ ן'טימ ?ערעמש ,יוא
 ! סַאּב ן'טימ לערעּב

 לעדע - ע - יל א רימ עשז טלעיּפש

 ! סַאנ ןעטימ ן'פיוא

 | .רעט7ַא בר

 ,ןעזע - ע - עוועג רימ ןענעז רעדירּב ייווצ

 ; רענייּב טימ טלעדנַאהעג רימ ןעּבָאה

 ,ןעּברָאטשענ זנוא ןופ זיא רענייא

 ,רענייא ןעּבילּבעג ךיא ןיּב

 .עלַא

 ,לעדע - ע - יפ ן'טימ לערעמש ,יוא
 ! סַאּב ן'טימ ל?ערעּב

 לעדע - ע - יל ַא רימ עשז טלעיּפש

 ! סאנ ןעטימ ן'םיוא
 : 2 .ויילַא} םייה

 ,ןעזע - ע - עווענ רימ ןענעז רעדורּב ןייא

 ;םירפס טימ טלעדנַאהענ רימ ןעּבָאה
 , ,ןעּברָאטשעג זנוא ןופ זיא רענייא

 .{טסינו ...הקשמ ?עזעלג ַא ןעקנורטעג רימ ןעּבָאה

 | ...} לערעמש ,יוא

 !םארנ רענעש ַא .ע?5 ַא

 .םַארג ַא ןהֶא הקשמ ךעלסיּב וצ ןעמענ ריס ןעלעו .ם'יי ח

 ! טנוזעג ןייז רימָאל ! רעטלַא בר ,םייחל
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 !טנוזעג ןייז יקַאט ריִמָאֿל .ןטקירט) ר ע ט 5 א כב ר
 .{ןסענעשעק עלופ טימ ַאשַאמ ןוא ַאשימ ןיירא ןעפיופ סעֶנ

 .ענע צ ס עטעּבעיו

 !טפור עמַאמ יד ,לעדַארפ ,הענ .ַאשַאמ ןֹוא ַאשימ
 .{ןײרַא בוטש ןיא טפיופ ןוא רעסַאװ טימ ןיפַארנ םעד טּפַאח ?עדַארפַו

 ? טכַארּבענ רהיא טָאה סָאװ ,טזייוו ,ונֵא .ם יי ח

 "זיא .ןסענעשעק יד סיואדעגדע} ַאש ַא מס ןוא אשי מ

 ,ילישטשאטס ַאקוואל .סעניסלעּפא ,ישורג ,לעּפע םַאו עיטלָאװ

 ,..ונֲאֹּב יעי

 יצדַאלַאמ !ָאװארב !{ַאװַארּב .ןרעדניק יד טשק) ם יי ח

 טָאג וצ ,ענעטָארעג ,רעדניק עטונ טסייה סָאװ טא ! ַאטַאיּבער

 ...! טנערעלעגנ טוג ףיוא זייוודניק ןופ טסייה סָאװ טָא ! טייל וצ ןוא

 ,רעטלַא בר ,טקנירט .ןדיוא ךדיז ןוא זייוו ?עזעלג ַא ןערעטְלַא בר ןא-טסיג רעַנ

 רעגילייה רעד ןיא יוװ ,ןעמוקַאּב ליואוו ךייא זָאל .,טסייּברַאפ ןוא

 טעוו עמ ,רעטלַא בר ,טסע ןוא טקנירט .ןעּבירשעג טהעטש הדנה

 ,ןעגָאז טנעלפ חלנע-לעב רעטנַאקַאּב ַא רעניימ יוװ ,ןעּברַאטש אלימּב

 טָאה עס ןוא סילפָאטרַאק ?עסיש ַא שיט םוצ טגנַאלרעד טָאה עמ זַא

 ,דָאּב ןיא יו ,ערַאּפ ַא טצעזעג

 .טכערענ רהיא טנעז רשפא ןא ?אה .ר ע ט 7 א כב ר

 ,ןעּבעג לָאז טָאג .םייחל ,םייחל ...ךעלּפַאק וצ ןעמענ יקַאט רימָאל
 ןימ רעדנַא ןייא רָאנ זיא דיא ַא םורָאװ .ןעדיא ןייז ןעלָאז ןעדיא

 דיא ַא ...! עפ ,ןעפנַארּב ןייק טםינ טקנירט דיא ַא ...שינעפעשַאּב

 טקנירט ,רדס םוצ חסּפ טמוס עס ...ןייוו לָאמ עלַא ...ןייוו טקנירט

 ...רעטכינ דיִמּת רע זיא ,ןעקנירט טינ לָאז רע לעיפיוו ןוא ...ןייוו רע

 ֿלָאמנייק ?עלעקנומייח ,שיֵא ..!רוכש טינ ?אמנייק .ןדיליירפנ

 ,.. רוּכש - ש טינ

 ןייז טעוו רָאנ דיא ַא ,טסייה סָאװ !הלילחו סח .ם יי ח
 ,ךעלּפַאק וצ לָאמ א.ךָאנ ןעמענ יקַאט ןעמ ףרַאד רשפרעד .,.3 רוּכִש
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 / ןוא רעדניק יד טמענ ,ןערעטלַא בר טימ ךיז טשוק ,לָאמ א ךָאנ ןַאיטסַינ רעֶנ

 : .{(לעצנעט 8 ייז טימ טהעג

 .ןטגניז ןוא וציטעקסעילפ} ר ע 0 ַא ּב ר

 ,רימ ןענעז ןענעז רימ סָאװ
 .רימ ןענעז ןעדיא רעּבָא
 ,רימ ןעוהט ןעוהט רימ סָאװ
 - { רימ ןעשטנעּב גורתא רעּבָא

 . ,רימ ןענעז ןענעז רימ סָאװ
 .רימ ןענעז ןעדיא רעּבֶא

 ,רימ ןעוהט ןעוהט רימ סָאװ
 ! רימ ןענױעל ארמג רעּבָא

 ,רימ ןענעז ןענעז רימ סָאװ
 .רימ ןענעז ןעדיא רעּבָא
 ,רימ ןעוהט ןעוהט רימ סָאװ
 ! רימ ןענוװַאד ןענווַאד רעּבָא

 ,רימ ןענעו ןענעז רימ סָאװ
 .רימ ןענעז ןעדיא רעּבָא

 ,רימ ןעוהט ןעוהט רימ סָאוװ
 ! רימ ןענניז תורימז רעּבָא

 ,רימ ןענעז ןענעז רימ סָאװ
 .רימ ןענעז ןעדיא רעבָא

 ,רימ ןעוהט ןעוהט רימ סָאװ
 ! רימ ןעגָאלש תורּפּכ רעּבָא

 ,רימ ןענעז ןענעז רימ סָאװ
 .רימ ןענעז ןעדיא רעֶּבָא
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 ,רימ ןעוהט ןעוהט רימ סָאװ

 ! רימ ןעכאמ תּבש רעּבָא

 .ןטניוטשרעד טביילב ןוא ?עדַארפ ןָאיטמוק סעֶנ

 .ענעצס עטכא

 ?עגושמ טזיּב וד יצ .ןוע'מייח ףיוא ןַאטלַאפנ ? ע ד ַא רפ

 ...3 ןעצנַאט ןענירד ןעטימ ןיא םיצולּפ ..,.? העד-רסח טזיּב וד יצ

 ןױש טעוו רהיא .ךייַא טפור עמַאמ יד ,טהעג .ןרעדניק יד וצֵנ

 .ןקעװַא ןעהעג רעדניק יד ..!ןעצנַארַאמ יד ראפ ןעבָאה ןעטרָאד

 ַאזַא .ךיז רהיא טנעמ ןעמעש ,עפ .., רעטלַא בר ,ךיוא רהיא ןוא

 ! ערהדזיע ןייק ,דיא

 ריא ַא ..? דיא א .ןננוצ רעד טימ טעטנַאּפפ ר ע ט 7 ַא ב ר

 ךיראמ ןוא טנוזעג דימּת ןייז יקַאט לָאז דיא ַא ...יונ ןייק טינ זיא

 זיא ,ןעקנירט טינ לָאז רע ?עיפיוו ,דיא ַא םורָאװ ,ןייז םישנו םימי

 .ןהסוכ ַא ןָאיטסיג} ...רוכש -ש טינ לָאמנייק רע

 עניטנייה ט'מולח'ענ רימ ךיז טָאה עס סָאװ .7 ע ד ַא ר פ

 ןיא בוטש ןיא טרָאד ...!רהָאי ץנַאנ ַא ןוא טכַאנ ענעי ןוא טכַאנ

 ! עלייּב ...! ןייוו ןעקָאילשז ָאד ייז ןעפרַאדַאּב רעּבירעד ,בוטדלזמ ַא

 -העז .ןעקנורטעג טינ לעיפ ױזַא רָאנ ןעּבָאה יז .על ייּב

 ...ןעּפיל יד וצ ןעמונעג ! רָאנ

 -ּפָארַא דלַאּב יקַאט ןוא ןעַּפיל יד וצ ןעמונעע .ם יי ח

 אי ןעּבָאה ךימ זַא .רעטלַא בר ,סיוא עשז טרעה ...ןעגנולשעג

 ןוא ןייוו ךעלסיּב וצ ןעמענ יקַאט ריִמָאַל ָאט ,בוט-?זמ ַא טּבעלרעד

 ,תולּכ ענענייא ערעזנוא רַאפ ןוא ןיילַא זנוא רַאפ םייחל ןעקנירט

 טימ ןייז לָאז עס ,ערעדנַא סָאד סנייא ןעשטניוודוצ ךיז ריִמָאל ןוא

 רעניטכיל ןיימ ,חָלּכ ערעייט ןיימ ,לעדַארפ ,ריד בוט-סלזמ ,?זמ

 ןיד רעהא רימ בענג !עלעניױפלעיּפש ןיימ ,ןיורק ןיימ ,ןרעטש
 ...! יירטעג ןייז רימ טסעוװ וד זַא ,וצ רימ גָאז ןוא ?עטנעה סיז
 ,ןןעמענמורא יז ?יוו
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 ! תומולח עטסיוו עזייּב עלַא .ןּפָא םהיא טּפטשו ? עד ַארפ

 ...1 רוּכש טזיּב וד ,םינּפַא

 ? רוּכש ןייז דיא ַא טמוק יו !הלילחו סח ?רוּכש .םייח

 ' ? רוּכש ןייז דיא ַא ןָאק ?רעטלַא בר ,רהיא טנָאז סָאװ

 ןיא רדיא א .ןדיז טקעלַאב ןוא טלענימש} ר ע ט ? ַא כב ר

 ,ןעזַאד ,ןעזיד ןוא ,דיא ַא זיא דיא ַא }  רוּכש - ש טינ לָאמנייק - ייק

 : .,..סנעי ןוא סָאד

 ,טינ ריד טלעפעג רשפא .ןועלדַארפ ןעמענמורא לי ם יי ח

 ,עלערַאנ ..?תרשמ א ןיּב ךיא סָאװ ,סוחי רעד ,לעקירַאנַאק

 ייּב ןַאהרַאפ גרַאק ..,לעדער עצנַאנ סָאד טנייה ןערהיפ םיתרשמ

 ןיימ ןוא ?םיתרשמ לָאמַא ןעווענ ןענעז סָאװ ,םיּתּב-ילעּב זנוא
 ןעוועג טינ זיא ,ןייז טינ הּפרח ןייק ֹוצ ריד לָאז ,ןיילַא תיּבה-לעּב

 ןייז ץוח -- החלצה לעטיּב ַא ,הבנג לעסיּב ַא ..,1 תרשמ ןייק

 ,יצ ...! םורַא רהֶאֹי ןהעצ ןיא ןערָאװעג טגָאזעג רימ ףיוא ןעדָאש

 ןייא רעהירפ ןעוועג טינ -- םַאדַאמ ןייד םענ ,לשמל ,רעגײטשַא

 רעדעּב יד ןיא טרהָאפ ןוא ןיוש ךיז יז טרעטקָאד טנייה .,,? םַא

 ,לָאמַא םַאדַאמ ַא ןייז ךיוא ,םשה הצרי םא ,טסעוו ,עלערַאנ ...ןײרַא

 ...רעכיז ייז ,ןערעטקָאד ,ףליה ס'טָאנ טימ ,ךיוא ךיז וד טסעוו

 ..!גנוצ יד ּפִא ריז סייּב .ןּפא םהיא טסיוטש} ?ע דָא ר פ

 ,סניימ עלעצעק ,ךימ גלָאפ !רעּביײװ עֶלַא ,ןמֶא .ם יי ח

 טגָאז !רעטלַא בר !עלייּב ,..! בוט ?זמ .רעלעט ןעכערּב רימָאל

 ןַאטוהט ןוא טייק ענעדלַאג ַא ענעשעק ןופ סױרַאטּפעעש} !בוט ?זמ זנוא

 קנעש ,חלכ ןיימ טרעטציא טזיּב וד יו יױזַא .ןזלאה ןץפיוא ןעלדַארּפ

 ייוצ ןופ ןיוש טיירנעגנָא רימ ייַּב טניל'ס .הנּתמ א ריד ךיא

 םהיא טּפוטש יז .שוק ַא יז טוהט ןוא ןעכדַארפ םוראטמענ רע ,ןעכָאװ

 .ןּפָא טשרמולכ

 סָאװ !טנוזעג ץונרַאפ ,לעדַארפ ,ריד בוט ?זס .ע? יי ב

 .ןהנתמ ס'לעדַארפ ףיוא םהיא טזייװ יז ?רעטלַא בר ,ףיורעד רהיא טנָאז

 א ןַא ,גָאז ךיא ?ןענָאז ךיא לָאז סָאװ .ר ע ט 5 א ב ר

 ןוא טסע דיא ַא ..ןייז םישנו םִימי ךיראמ לָאז דיא ַא ....דיא
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 טעשטשיּפ - שיּפ - שיּפ ..,ליטש ,טש ...טינרָאג ...רָאנ ןוא --- טקנירט

 ןוא ףיוא-טהעטש רעו ..סנעי ןוא סָאד ,ןעזַאד ,ןעזיד ...עלעגיופ ַא יו

 דימת -ת רע ןזיא ,טקנירט רע זַא וליפא ,דיא ַא .ןסיפ יד ןופ טלַאּפ

 ...סיפ יד ןופ טינ טלַאפ ...גנוצ רעד טימ טינ טעטנָאלּפ .,,רעטכינ

 ...רעהַא טשינ ניוב א טינ ךיז טוהט ...עלעקנורטס ַא יו ,ךיילג טהעג

 לעיפיוו .,,,דיא ַא םורָאװ ...ןעקנַאדענ עלַא ייּב זיא ...ןיהַא טשינ

 רעֹּבֶא ,טינ לָאמנייק - ייק רע זיא ,ןייוו ןייק ןעקנירט טינ לָאז רע

 ...לזמ רעטסניפ ַא טָאה דיא ַא ,יוא  ...ש - ש - ש טינ לָאמנייק יקַאט

 ַא זַא ....קלָאפ סָאד זַא ,ןעטסינווצ - יצ - יצ יד ,טכערעג ןענעז ייז

 -רַאפ ,טרעמואראפ דימת - ה ...דרע רעד ןיא דימת - ת זיא דיא

 .ןזָאנ רעד רעטנוא טגניז} ...טלעגָאװרַאפ ,ט'כשוח

 ,טנָא - ָאוװ - ָאלק - רַאפ ,טרעמ - ָאוו - ָאירַאפ

 ,טגָא - ָאוו - ָאי- ראפ םענ - יַאוו - אז ןופ

 .ןןעגיוצעגכיוא} ..דניק ענעטלַאש - רַאפ סָאד טָאװ - ַאנ ןופ

 ! יוא - יוא - יוא - יוא

 ...| יוא - יוא-- יוא - יוא

 בר ,ךײַא גיוט סָאו .ןטנַאה ַא רַאפ ןערעטלַא בר טמענ} ם יי ח

 ןעזָאל ??טנָאװ- ָאלקרַאפ ןוא טרעמָאװ - ָאירַאפ , ןייז ,רעטלַא

 !ּפעק ערעייז ףיוא ןענָאלק ןוא ןערעמָאי םיאנוש ערעזנוא רעסעּב
 הסוּכ עשירפ ַא ןָא רעסעּב ךייַא טסיג ,רעטלַא בר ,ךימ טגלָאפ רהיא

 העש רעטונג ַא ןיא ןייז זָאל ...ןעלייּב רעייַא וצ םייחל טקנירט ןוא

 ןוא רשוע ןיא ןערעטלע רהיא טימ ךיז טלָאז רהיא ,רעגיד'לזמ ַא

 ןיוש רהיא םורַא טעװעקדַאּפ רחיא זַא ,ךָאד סייוו ךיא ..,דובּכ ןיא

 רהיא טכאמ סָאװ ...טינ טפָאלש טלעוו ַא .,.רהָאי בלַאה ַא ןופ

 ןעּבָאה ךיא םִאל ?ךיז רהיא טלעקערּב סָאװ ,עלייּב ,ןעלעטשנָא

 טנעלפ ןיציּבר ןיימ יוװ ,זיא סָאד גוויז ַא רַאפ סָאװ ,רהָאי אזַא

 ןייז טימ ןעשטַאּפעצ ךיז טנעלפ רע תעשּב ,ןכש רהיא ףיוא ןעגָאז

 ! ךייַא ךיא גָאז --- גוויז ַא ...עט'תינולּפ

 ! םייחל ,םייחל ..םימשה ןמ גויז ַא .ר עט ?ַא ּב ר

 .(ףעלסינ ןעקַאנק ,סענעשעק עלופ טימ רעדניק יד רערעיוװ ןַאזעמוק סעַנ
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 ןייז זָאל ןוא ,טנַאה יד ,רעטלַא בר ,רהיא עשז טיג .םיי ח
 -לעשובייל יו ,בוטש רענעגייא ןייֵא ןיא ןענַאד ןופ ,קילנ טימ
 -עג לָאמ עטשרע סָאד םהיא טָאה עמ תעשּב ,טגָאזעג טָאה בגג

 !טנוזעג ןייז ריִמָאֹל ןוא ...גָארטסָא ןיא ןערהיפ ֹוצ טכַארּב

 רעטְלַא בר .ןיײרא ?יומ ןיא ןייוו ?עסיג ַא ןעלדַארפ דלַאװג םיס ןײרַאיטסיג רעֶו

 ןופ ?עדעיל ַא סיּפע טגניז !רעטלַא בר .ןלעזעגנ ןייז ןופ ןעלייב טיג

 ! ןעשטּפָאל לָאז'ס ,סטכער ַא רָאנ ,ךעלדעיל ערעייַא

 .ןעװַאטקַא רעטשרעביוא רעד ףיוא טמענ רע טלַא ּבר

 ,רעטָאפ ַא זיא בָא

 ,רעטָאט ַא זיא רדק

 ,רדק ַא זיא רעטָאט ַא

 ,רעדיילק ןענעז םידנּב

 ,םידנּב ןענעז רעדיילק
 ,..םעדָאפ ןייק טינ זיא דייז

 .(ןַײלַא טגניז ,רעביא םהיא טנאש6} ם יי ח

 ,דייז טינ זיא םעדָאפ

 ,טול יוװ ןייז רהיא טלָאז רוּכש

 ,רוּכש ןייז רהיא טלָאז טול יו

 ,רעטיּב ןערעוו ךייַא לָאז ליומ ןיא

 ,ליומ ןיא ןערעוו ךייַא לָאז רעטיּב

 ,ליוק ַא ְךייַא לָאז ןעסיש

 ...ןעסישסיוא ךייַא לָאז ליוק ַא

 ! טָאג ןופ ןערעוו וד טסלָאז ןעסָאשעגנ .? עד ַאופ

 ,סָאװ רָאנ עשז רהיא טסייוו ...! רעּבייוו עֶלַא ,ןמָא .םיי ח

 רימ סָאװה :לעדעיל ענירעהירפ סָאד זנוא טנניז ?רעטלַא ּבר

 ןוא עלַא טנעה יד רַאפ ןעמענ ךיז רימָאל ןוא ?! רימ ןענעז ןענעז

 טהעג עמ ןוא טנעה יד רַאפ ךיז ןעמענ עלַא) .עלעקּפָאה ַא ןהעגנ ריִמָאַל

 .ןלעצנעט א
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 .ר ע ט 5 ַא בר

 ,רימ ןענעז ןענעז רימ סָאװ
 ! רימ ןענעז ןעדיא רעּבָא

 .ןןערעטלא בר טימ ןעמַאוװצ טגי1 ם'ייהח

 / {רימ ןענעז םיתרשמ רעּבֶא
 .רע ט 5 ַא ּב ר

 ,רימ ןעוהט ןעוהט רימ סָאװ
 ! רימ ןענָארט תיציצ רעּבָא

 .ןוערעטלַא בר טימ ןעמַאוצ) ם יי ח

 ! רימ ןעקנירט הקשמ רעּבָא
 .ר ע ט 5 ַא ּב ר

 ,רימ ןענעז ןענעז רימ סָאװ
 !רימ ןענעז ןעדיא רעּבָא

 .{וערעטלַא בר טימ ןעמַצוצ) ם יי ח

 ! רימ ןענעז םירוּכש רעּבָא

 .ר ע ט ַא 3 ר
 ,רימ ןעוהט ןעוהט רימ סָאװ
 ! רימ ןענעל ןיליפּת רעּבֶא

 ןעצנַאט ןעצנַאט רעּבַא .ןוערעטלַא בר טימ ןעמַאוצ) ם יי ח

 !רעקרַאטש !סעקלוּפ !רעטְלַא ּבר ,גידעּבעל .ןטיײוש} {רימ

 .רעלעט א טכערבעצ רעו ..!רעדניק ,ךעלסיפ !רעדניק !רעקרַאטש
 -בוטש יד ךיזו טנעפע םיצולּפ "!בוט לזס !בוט ?ומ !בוט ?ומ, ןעיירש עלַא

 ם א ד ַאמ יד םעדנָאנ ,זָאנ ס'מַאדַאמ רעד רעהירפ ךיז טזײװַאב סע ןוא ריט

 ,{ןײלַא

 .ןענעצס עטנעיינ

 ,רערעטסניפ ַא ,רעטסיוװ ַא .ןטנעה יד טימ קסעילּפ ַא} ם ַא ד ַא מ

 רעניד'לזמ-םילש ַא ,רעצראווש ַא ,רעכילקילנמוא ןייֵַא ,רענייר ַא

 ןוא סיפ ןוא טנעה ערעיײא ףיוא ןוא ּפעק ערעייַא ףיוא בוט-לזמ
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 ַאזַא ,ענידיא עוישרַאּפ ַאזַא ,עקיאטלוח ַאזַא ...! ןעּבעל ןוא בייל

 טא ןוא .ןןערעטלַא בר וצ) !בוטש ןיימ ןופ ןָאוװ ! דיומ עטַאקרַאמס

 ? ָאד טוהט סָאװ רעּפעלש רעד

 .ןגוצ רעד טימ טעטנַאלּפ ,טלעדורדענַא} ר ע ט ? ַא ב ר

 -עלש ַא ןייז וצ דיא ַא טמוק יוו ? רהיא טנָאז ,רעּפעלש -ש -ש

 "נייק - ייק ! רעּפעלש ןייק טינ לָאמנייק - ייק - ייק זיא דיא ַא ? רעּפ

 --- בוטש - ש - ש ןופ ןעשטנעמ טּביירט רהיא סָאװ ןוא .,,,טינ לָאמ

 ..ךיַא ןופ סָאד זיא הלוע ןייַא רָאנ ,טּביירט ,טּביירט ,יתיּתכהמ

 ןערהַאי ערעדנַא טנייה זיא'ס ? סָאװ זָאװ - ָאו רַאפ ,רהיא טסייוו

 ןעהעז טלָאז רהיא ,,,לָאמַא סָאװ -ָאװ - ָאו ,סָאד טשינ ,..רָאנ

 וצ נגָאלק ַא .,ןענָאז ןעטסילעצעצ יִד ...ךעלכיּב יד ןיא רימ ייּב

 ..םנעי ןוא סָאד ,ןעזַאד ,ןעזיד !ּפָאק רעיײַא

 וד טסוהט סָאװ ,ןַאטַאלרַאש ,וד ןוא .ןוע'מייח וצ+ ם ַא דַא מ

 !ןענַאד ןופ ןָאװ ?ָאד

 !טנעמילּפמַאק א רַאפ קנַאד ַא .ןטנאנעלע ץנאג1 ם יי ח
 םייח .רעדניק יד ןעמענוצ ליוו ,טנעה עדייב טימ םהיא וצ ךיז טזָאל םַאדַאמ ידו
 יז טּפַאח עמ ןוא ,םלוע ןענירעביא םוצ קנואו ַא טוהט ,טנַאה ַא רַאפ יז טמענ
 טסייר םַאדַאמ יד .?עצנעט ַא רהיא טימ טהעג עמ ןוא ןײרַא לעדער ןיא ןײרַא
 .ןוהָאק ןופ סיױרא טשינ יז טזָאפ עמ :טסיזמוא זיא'ס רַאנ ,תוחכ עלַא טימ ךיז

 ! טרָאװ טונ א סיּפע טנָאז ? היא טנייווש סָאװ !רעטלַא בר

 .{טגניז ,טבעלעגנפיוא} רע ט 5 א ּב ר

 ,טלעוו עיינ ַא טנייה זיא'ס

 ,טלעג ןייק ףיוא טינ טקוק עמ
 ' ,ןיילק ןייק ,סיורג ןייק

 ,ןעש ןייק ,סואימ ןייק
 * = ךייר ןייק ןוא םערָא ןייק

 ...} ךיילנ ןענעז עלַא
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 .ןועצנַאט זוא ןעגנייו ע ? ַא
 ,ןיילק ןייק ,סיורנ ןייק

 ,ןעש ןייק ,סואימ ןייק
 -- ךייר ןייק ןוא םערָא ןייק

 ! ךיילנ ןענעז עלַא

 -+! ךיילג ןענעז עלַא

 רהיא טינ טרעה עמ רַאנ ,טלעש ןוא טנעה ערעײז ןופ ךיז טסייר סַאדַאמ ידנ

 רעד ןיירא ךיק ןיא ןעקַארשרעד ןיײרַאטקוק סע ןוא ריט יד ךיז טנעפע סע .לוק

 טימ עניניא .םכותב ךיוא הלכױתח ןוא ,ןעמַאד ןוא ןעררעה :םלוע רעצנַאנ

 רעכילטיא ,טרעװילנרַאפ עלייו א ןהעטש טביילב עמ .טנעה יד ןיא ןעטרַאק

 .{גנַאהרָאפ רעד טלַאפ םַאזגנַאֿפ -- .עזַאּפ רעדנַא ןיֵא ןיא





 סטאר

 תורצוי יד ןעטיּברַאפ

 .טקַא ןייא ןיא סכיליירפ ש

 "בוט 5זמ ,, רעטקאנייא ם'נופ טכאמענרעּביא

 ,1915 -- 1906 ןערהָאי יד ןיא





 : ןענױשרַאּפ יד

 .הנמלַא עגנוי ַא .זיוה ךייר א ןיא ןיכעקַא ,הלייקיהי ב צ

 .לעריימבוטש ַא ,ע ש ַא מ

 .טענגיס םענעדלַאג ַא טגָארט .רָאה עלטַאּפ א טימ תרשמ ַא ,קי צי א

 .קײטּפַא ןייֵא ןיא רענעיד ַא ,? ע ּפ ַא ק

 .רוחב רעטלא ןיֵא .רעטסש ַא ,תול ד ןמ? ק

 .לערוחבכ ַא ס'דיגנַא ,ע ק ׁש ַא ס

 ַא ר ַא ? ק

 ַא נ א

 ,טַארקַאטסירַא רענעמוקעגפיוא ןיֵא ,ד ינ נג ר ע ר

 .סניליירפ עשי'ריגנ ייווצ }

 .קירַאּפ ןעלעג ַא ןיא םַאדַָאמַא .תידיגננ יד
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 ,סעפעג ךס ַא ןעגנאהענסיוא -- .זיוה ךייר א ןיא ךיק עמיורג 81

 ,ןעלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ זופ סעיצַארטסוליא -- טנעװ יד ףיוא

 ,רעכעפ עשינַאּפַאי רַאּפ א ,לעכיטדנַאה טקיטשעג ַא טימ לעגעיּפש א

 לעטעב ַא ,ןעטסַאק רענירג ַא טײז רעד יב .דעלטפַאק ,ךעלדיילק

 ,ןײרַא בוטש ןיא ףיורא ענייא :ןעריט ייווצ -- .סנעשיק ךס ַא טימ
 ןעסיורד ןיא ,ריטרעטניה ַא ,ערעדנַא יד :דעלּפערט עכילטע טימ
 רָאפ טימ ןעװיוא ם'ייב טהעטש הלייק:היבצ -- .סױרַא

 {.ערעשטעוו טכַאק ,לעברא עטעשטַאק

 .(?ערעיל א טגניז ,עלעביצ ַא טקַָארב) ה?ייקיהיב צ

 ? ןערָאװַאי עננוי ,רהיא טנעז ואוו ,יוא

 ? ןעמעוויקעגניהַא רהיא טנעז ואוו ,טנָאז

 ? ןערָאװַאװעג טנערּברַאפ רעייפ ן'טימ יצ

 3 ןעמעוויוושעגנקעוַא רעסַאװ ן'טימ יצ

 -ַאֹב ךַאכענ הלייק-היבצ זַא ,ּפעק ערעייז וצ זיא העוו זַא ןוא ךא זַא
 ךָאנ ןוא ,ןערהָאי עגנוי יד ייַּב ןוא ,טסנעיד ַא ייז ייּב ןייז ףרַאד
 רַאפ ןעפָארטש טינ לָאז טָאנ ,רעדניק עכלעזַא טימ ּבוטש ַאזַא ןיא
 .ןףעלסיב וצ םילכאמ עלַא ןופ לעּפעט רעדנוזַאב ַא ןיא ּפָארַאטמענ} ...1 ךעֹר יד
 רעדנַא ןייֵא ןיא טסערפ רעכילטיא ...! עמשטערק ַא ..,! בוטש ַא
 לָאז ןעטלַאה ,ןעוויוא םעד גָאט ןעצנַאנ ַא ייז רַאפ טלַאה ...טייצ
 ָאטינ ןיא תיּבה-לעּב רעד זַא ,טסעומש רעװ ןוא ...! ְךיֹוּב םייּב יז
 טשיוו ,טנעה יד ּפַאיטלעסיירט ,ןיירא לעּפעט ןיא ּפַאיטסינ} ..םייה רעד ןיא

 ןעוועג ןיילַא ךיא ןיּב גנַאל יװ יע -יע - יע - יע .{ױוטרַאפ ז'טימ יז
 ...םולש-ילע ןַאמ ןיימ טימ שיט ןיימ ייַּב ,עט'תיּבהילעּב ַא ךיז ייּב
 .{טגניז1
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 םכולע-טולש 174

 !עננוי ןערהָאי
 ! עננירג ןערהָאי

 ?קעװַא ךינ ױזַא רהיא טנעז סָאװ
 ןייק טינ ךייַא םהעז סע
 ,לענייא - ייא - ייא

 ןייק טינ ךייַא טגָאי סע
 -- לעניוא - ייא - ייפ

 ..! קע ןייֵא ןהָא רָאנ ,קעװַא ,קעװַא

 ? ןעטרָאד סָאד טּפָאלק רעוו .ןריטרעטניה רעד ןיא ןעּפַאלק ַא ךיז טרעה סעֶז

 יאדוא ,רימ זיא העוו ,יוא .ןּדיז טּפַאחרַאפנ ..!טנַאװ ןַא ּפָאק ן'טימ

 טָא ,ןיא סָאד דיא רערעייט ַא .ןריט רעד וצ ךיז טזַאל} ...? ןמלק ּבר

 ןוא ..,ךיא יו ױזַא ,קילג ןייק טינ ךַאּבענ טָאה ! תולד ןמלק רעד

 {מ לק ןעסיורד ןופ ןירַא טמוק סע .ריט יד טנעפע} ..ךיא יו ױזַא ,דנעלע
 ץרַאװש ַא טימ גיסיירד ןוא עכילטע דהָאי ַא ןופ דיא ַא ,רעטסוש רעד

 וצ טימ ,עקשינאמ רעגיטיוק ַא טימ ,לעשילעּטאק טרעגעלענוצ ַא טגָארט ,?עדרעב

 .ןןעזיוה עצרוק

 !הלייק-היבצ ,ךייא טנעווֶא ןעטנ ַא .תֹו? ד ן מ ? ק

 ךיז טכייל סע ןעהעזעג ,ײּברַאפ ןעננַאנעג 4 סטוג רהיא טכַאמ סָאװ

 עקשטעלייוו ַא ףיוא ןהעגניירַא ךימָאל : ריס ךיא טכַארט ,ךייַא ייּב
 ,ןעסעזרַאפ ןעמ טרעוו ,קעטשרַאװ ם'ייּב טציז עמ ,ןעהורּפָא ךיז

 רהיא טנעז ךָאנ .ןועויוא ןיא קוק ַא טּפָאח} ..רהָאֹי עטוג ידלַא וצ

 ! טעּפש יױזַא ? ןעוויוא ם"ייּב

 ..!ןמלק בר ,טציז .ןלעקנעב ַא וצ םהיא טגַָארטנ הלייק-היבצ
 גָאט ןעצנַאג ַא ןעמ ןומ ,ּבוטש רעד ןיא ,ָאד ? רהיא טגָאז ,טעּפש
 ןיא ייז ןעלָאז ןהעטש ,ןעוויוא ם'ייּב ןהעטש טכאנ עצנַאג ַא ןוא
 ןוא : עמשטערק ַא !?סָאד זיא בוטש ַא ! ןעדנואוו עטקַאהעג
 ...! םייח רעד ןיא ָאטינ זיא תיּבה-לעּב רעד זַא ,טסעומש רעוו

 רעד ןיא רָאג ָאטשינ רע זיא ?ױזַא .תולד ן מ5 ק

 ?ןעד רע זיא ואוו ? םייה
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 ...| רהָאי רעצראווש רעד ייז טסייוו  ,ח ? י י קדח י ב צ
 -וצ סיּפע רָאנ רעדָא ? ייט לעזעלנ ַא ןעקנירט רהיא טעוװ רשפא
 .(עלעּפעט םעניילק ם'נופ רעטנוא םהיא טגָארט} ?ןעסייּב

 יאמל ,קנאר ַא .ןעלעּפעט םוצ וצ ךיז טקרו תו? ד {מל?ק

 4 ןייז חירטס ךיז רהיא טלָאז

 ,םייה רעד ןופ סױרַא רָאנ רע טרהָאפ .ה ? יי קדה י ב צ

 ,לָאמ עֶלַא ...ּפָארַא ּפָאק ן'טימ בוטש יד רעּביא ןעמ טרהעק ױזַא
 טא ...קילנמוא ןייֵא ןעפערט סיּפע ךיז זופ ,קעװַא טרהָאפ רע ןעוו

 ןערַאדנַאשז ,עיצילָאּפ .."עקסיּבָא , ןייַא ןעטכענ זנוא ייּב ןעוועג זיא

 בוטש יד טרהעקענרעּביא ,ןעלַאפעגרעּבירַא ןענעז ןעטַאדלַאס ןוא

 אמתסמ  .ןיירַא טנעמושטָאק ןיא ןעקדָאלַאװ רעזנוא ןעמונעגוצ ןוא

 רעהירפ ןעמענ רהיא טעװ רשפא ?,,,  ןיוש טרעהעג רהיא טָאה

 ַא ןֶא םהיא טסיג} ..גונעג ןעּבַָאה ייז ,השקשינ ?קַאינָאק לעסיּב ַא
 .ןלעזעלג

 חירטמ ךיז רהיא טלָאז סָאװ וצ ,קנַאדַא .תולד ןמלק
 ! םייחל ...רעקנירט ןייק טינ ןיּב ךיא זַא ,ךָאד טסייוו רהיא ? ןייז
 ..הקשמ לעזעלג ּברַאה ַא {וא .ןסיואיטקנירט} ..ןעּבעֶג טָאג ןָאל

 ? טקַאּפעגנײרַא ,סע טסייה ,רֹוחּב םעד ןעמ טָאה ?יױװַא ,ױזַא

 ערעסָאװ רַאפ ,טינ רהיא טסייו ! עקדָאלַאװ ?לע'רוחּכ ליואוו ַא
 ? םיבוט םישעמ

 !רהָאֹי רעצרַאװש רעד ייז טסיװ .ח ליי קיהי ב צ
 רָאג ,יטעּפ ,רערעייז רערעטלע רעד זיא טָא יאמל ...! ןעטסילעצעצ
 .ןלעפעל ַא טימ עלעּפעט ַא וצ םהיא טקור} ..ןערָאװעג ןעלַאפרַאפ

 רהיא טלָאז סָאװ וצ .ןלעּפעט ןיא ןײרַא טקקַ} תולד ןמלק
 ץנַאג טסע1 ?ןערָאװעג ןעלאפרַאפ ?ױזַא ,ױזַא ...? ןייז חירטמ דיז
 ..רעסע ןייַא ןיִּב ךיא גילדעוו .ןױילטיטעּפַא

 דרע רעד ןיא יווװ .ןפוז רעטנוא םהיא טס} ה? ייקיהי ב צ

 לָאז ךיא ,לָאמ עטשרע סָאד טינ םהיא ייּב ןליפא זיא'ס !ןיירַא

 .םייהַא טמוק רע ,ךיז טכַאמ סע לָאמ לעיפיוו ,תוכרּב יד ןעּבָאה
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 רע טּפָאלק ,תיבהילעּב ן'רַאפ ארומ טָאה ,ךיילנ גָאט ן'טימ ןיוש
 טלָאז ..,ריטכיק רעד ךרוד ןעזָאלנײרַא םהיא לָאז ךיא ,רימ וצ ןָא
 יד : סיעכהלדוצ ףיוא יו ,םהיא ייּב םיִנּפ ַא טלָאמעד ןעהעז רהיא
 ףיוא ךיז טלַאה רע סָאװ םיוק ,טעמשָאקעצ רָאה יד ,טיור ןעגיוא
 ? קינשיװ לעזעלג ַא ,ןמלק בר ,ןעמענ רהיא טעוװ רשפא  ,..סיפ יד
 .ןוִא םהיא טסיג1 ..!גֹונעג ָאד ייז ייּב זיא'ס ,השקשינ

 חירטמ ךיז רהיא טלָאז יאמל ,קנַאד ַא .ת וו? ד ן מ ? ק

 ,עשז ואו !עצרוק ַא רַאנ ,השעמ ענעש ַא .ןטכוזרַאפפ ?ןייז

 ? רערעייַא יטעּפ רעד טָא ,ןייז רע ןָאק ,לשמל

 ..} ערעייז רענייּב יד טסייוו חתור רעד .ה ?ייק-ה יב צ

 עט'תיּבה-לעּב רעד ףיוא ,רהיא ףיוא רָאנ זיא ,רחיא טרעה ,תונמחר ַא

 טעוװ רשפא ..,! טרעמָאיעצ יז סָאװ ! טנייוועצ יז סָאװ .ךַאּבענ

 ןיא ס ,טקנירט .זוִא םהיא טסיג} ?לעזעלנ ַא ךַאנ ןעמענ רהיא

 ...ןייוו ןעטסעּב ם'נופ רעסעּב ,קינשיו רעטוג

 חירטמ ךיז רהיא טלָאז יאמל ,קנַאד ַא .ת ו5 ד ן| מ ? ק
 ,רהיא טסייוו .ןטקנירט1 ..רעקנירט ַא ןיִּב ךיא גילדעוו ...? ןייז
 טגָאז טלעוו יד זַא ? הלייק-היבצ ,ןעלהעצרעד ךייַא לע ךיא סָאװ
 זיא ,ןייז ןעמ לָאז ריגנ ַא ןוא ןעצעזרַאפ עטָאּפַאק יד :לעטרעוו ַא
 .טסיזמוא טינ

 ? דער וצ ןעמוקעג סָאד זיא סָאװ ןענעקַא .הלייק-היבצ

 ...קינשיוו טגָאז רהיא סָאװ ,םעד ןענעקַא .תולד ןמ?קי
 לָאמ טנעזיוט זיא דיגנ ַא זַא ,לכש ןיימ טימ ןעגנאגרעד ןיּב ךיא
 קרַאמ ?רַאק וליפא שטָאה ,ןצּבק ַא רעדייא יוװ ןייז וצ רעסעּב
 ...תומה-םס ַא זיא לַאטיּפַאק זַא ,טנָאז

 .ןרעטנוא םהיא טסיג} ?קרַאמ רעד זיא רעװ .הלייקיהיבצ

 ! מַאק ַא ךָאנ ,ןמלק בר ,טקנירט

 א ...ןוֿפ ...ןופ רעטסערגנ רעד זיא סָאד .תולד ןמ? ק
 ַא ןיִּב ךיא גילדעוו ?ןייז חירטמ ךיז רהיא טלָאז יאמל ,קנַאד
 ןַא ךיז טמענ סָאװ ,רעד זיא קרַאמ ?רַאק .ןטקנירט1 ...רעקנירט
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 ןוא ?הָאטש ,תוכאלמ-ילעּב ,זנוא דַאפ ןיא רע .עדווירק רעזנוא

 םיוק -- טַאירַאטעלָארּפ ..,לָארּפ .,,,ָארּפ טייקניניילק ַא .,ןעזייא

 ...} טדערענסיוא

 !ןפט ..ָארּפ ...ָארּפ סָאד טסייה סָאװ .הלייק-היב צ

 .ןלעזעלג סָאד םהיא טסיגרעד} !ןעדערסױרַא טינרָאנ סע ןָאק ךיא

 הירטמ ךיז רהיא טלָאז יאמל ,סנַאד ַא .תוׁש ד ןמ?ק

 .ןגנוצ רעד טימ טעטנַאלּפ ןוא טקנירטנ ..,רעקנירט ַא ןיּב ךיא גילדעוו ? ןייז

 ! ןפט --- טָארּפ ...עלָארּפ ...עט ...ָארּפ ...ָארּפ : ךָאנ רימ טגָאז

 הלייקיהיבצ ,רעסעּב רימ טגָאז !דרע רעד ןיא ןהעג סָאד זָאל

 ,לשמל המודּכ ,רעגײטשַא :ןעגערפ ךייַא לע ךיא סָאװ ,עצדרעס

 ןיימ ,טַאירַאטעלָארּפ .,.לָארּפ ...לָארּפ ַא ןעבַאמ ךייַא ךיז לָאז'ס

 ַא ,הכאלמילעּב א ,המודּכ ,רענײטשַא ...ךודיש רעכיילג ַא ךיא

 סָאװ ...? טהעטשרַאפ רהיא ,ערָאטַאק עכלעוו ,יד ןופ ,ןַאמ-הרבח

 -רַאפ רהיא ...ךיז טכַאמ סע זַא ,לָאמַא ןעדייס ...טינ טקנירט

 ..שטנעמ רענידעּבעל ַא יװ רהעמ טינ ךָאד זיא ןעמ ?טהעטש

 ...ןהעטשרַאפ ןיילַא ןיוש רהיא טפרַאד ענירעּביא סָאד ןוא

 .{ךוטרַאפ ץיּפש םעד טהערד ,ךיז טכעקערבו הל? ייקיהי ב צ

 לעסיב ַא רעטנוא םהיא טקור} ..טלעטשרַאפ ױזַא טדער רהיא זַא

 רהיא טסייּברַאפ סָאװ רַאפ ,ןמלק בר ,טסייברַאפ .ןסטכַאמענניַא

 ?טינ

 חירטמ ךיז רהיא טלָאז יאמל ,קנַאד א .ת וו ד ן מ 5? ק

 לֵאְז ךיא ,רהיא טליוו .ןטסעו ...רעסע ןייַא ןיּב ךיא גילדעוו ?ןייז

 .ןזעסיורד ןופ ריט ןיא ּפָאלק ַא דיז טרעה סע) ?ךילטנעפָא ןענָאז ךייַא

 ? חור רעד ןיוש סָאד טנָארט ןעמעװו .חלייק-היב צ

 טהעג ,קינשיװ לעשעלפ סָאד טסעגרַאפ ,?לעשיט ם'נופ דניוושעג ףיוא-טמיור יִזָו

 ךיז טפעיטרַאפ ,לעכיב ַא ענעשעק ןופ סיױרַא טּפעלש תולד ןמלק .ריט רעד וצ

 ?ןעטרָאד זיא רעוו .ןטשרמולכ

 !ךיא זאס .ריט טייז רענעי ןופ ?וק ַא

 ? ךיא רעד ןעוועג זיא רעװ .ה?ייק:היבט



 םכולע-םולש | 18

 ,שטנעמ ַא .ריט טייז רענעי ןופ ?וק סָאד

 ! חור ןייק טינ

 - {לעקיציא ,וד זיאס .ה?ייק:-היב צ

 סָאװ .ריט טייז רענעי ןופ ?וק ס ַא ד

 -ורטש ַא ףיוא ןעניוצרַאפ ךימ רהיא טָאה סָאװ ??עקיציא סיפע

 ןיא ,ףיואטנעפע ,טרעכינ ,לעקיציא טינ ןיא קיציא ?5עק

 ...טצייהעג טינ זיא ןעסיורד

 דמושמ ,רעייפ ן'פיוא וד טסלָאז ןענערב .הלייקזיהיבכצ

 רעד קיציא ןײרַא טמוק סע ןוא ,ריט יד סעכ טימ ףיואטנעפעו !רענייא

 ןעדמערפ ַא ךיז ףיוא טגָארט ,טייק ַא טימ ןוא טענניס א טימ גנוי ַא ,תרשמ

 ,סּפינש ןעטיור ַא ,עטַאװעשעּפעלךילטײרב םהיא ףיוא טגנעה סָאװ ,קַאשזדיּפ

 .ןןעהושטנַאה עסייוו ,ךיש עלעג

 טנעװַאנעטונ ַא .ןטיירב ,זעהושטנַאה יד סיואטוהט} ק י צי א

 רעטונ ַא !ןמלק ּבר ,ךייַא טנעוװַאנעטוג ַא ! הלייק-היבצ ,ךייַא

 ךייַא ייּב זיא'ס ! ןעדייּב ךייַא ןיא ןעּפַאחניײרַא ךיז לָאז טנעוװוַאנ

 ייּב יװ ,גיטכיצ ןוא ןייר ,ערה-ןיע ןייק ,דָאּב ַא ןיא יו םערַאװ ָאד

 ךָאנ טָאה עטַאט רעד תעשּב ,חסּפ ברע ןייז וצ טנעלפ ןעמַאמ ןיימ

 םוצ וציטהעג) .עטָאלּב רעד רעּביא ?לעדרעפ .ן'טימ טעקּפַאיטעגמורַא

 ןיימ יו !קחצי פר ,טסינעג .ןקינשיװ לעזעלג ַא ןָא ךיז טסיג ,?עשיט

 דּבכמ ייז זיא יז תעשּב ,טסעג ערהיא וצ טנָאז ןעּבעל-עט'תיּבה-לעּב

 ?עקנעשַאמ ץיגרע זיא ואוו .ןטקנירט} .,ךעלסינ עגימערעוו טימ

 ,קעװַא .ןלעזעלג סָאד םהיא ייב סױרַא טסײר} הל ייקיהי ב צ

 וד טספדַאדַאּב סָאװ ...! ןעסּכַאװעג טסימ ןייד ףיוא טשינ ,דמושמ

 טרעה סָאװ ןוא ?טצוּפעגסיוא ױזַא וד טזיּב סָאװ ןוא ? ןעשַאמ

 ? םיּתּביילעּב ענייד ןעכַאמ סָאװ ?ךייַא ייּב סיּפע ךיז

 ! םיסחוימ ! ןעכַאמ ךייַא ייז ןעזָאל ןעטייז יד טיס .קי צי א

 עלַא ןוא ,טייל ןענעז ייז רָאנ זַא ,טסעומשעגנייַא ךיז ןעּבָאה
 סָאװ .ןרעטסוש םוצ) ..טשינרַאג טימ טשינרָאג ןענעז עגירעּביא

 | ...9 ןמלק בר ,רהיא טנעייל
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 קרַאמ ?רַאק ןעגעװ ?ןעייל ךיא סָאו .ת ו ? ד ן מ ? ק
 ...לַאטיּפַאק ןעגעוו ןוא

 ?לַאטיּפַאק ס'נעמעו ןוא ?קרַאס רעסָאװ .ק י צ י א

 ? ןעמָאלפ ערעסָאװ ןוא 4? ןעשקָאל ערעסָאװ

 וצ ױזַא יו ,עדָאטעמ ס'קרַאמ ןענעװ .תולד ןמלק
 רעדָא ;טַאירַאטעלָארּפ ,..טָארּפ ...ָארּפ םעד ןעריזילַאטיּפַאק
 ...עיצַאזילַאטיּפַאק יד ןעריזירַאטעלָארּפ ,,.ָארּפ וצ ױזַא יו

 ןוא ? טנעייל רהיא סָאװ ,טהעטשרַאפ רהיא ווא .קיצ יא
 ? ליומ ןיא ןהייצ עלַא ךָאנ טָאה רהיא

 ! םלוע לש ונוּבר ,תחדק וד טסלָאז ןעּבָאה .הלייקיהיבצ
 ַא טימ עש ַאמ ןעביוא ןופ ןַאטמוק סעו !ןעשטנעמ א ןופ ךַארּפש ַא

 .ןןעקיציא טהעזרעד ,שעוו ?עקעּפ

 טסלָאז וד !עניימ המשנ ,ריד טנעװָאנעטוג ַא .ק יי צי א |
 ,ןעזיוהרעטנוא טימ ןוא רעדמעה טימ ןעדָאלעגנָא ױזַא ןייז טינ

 ,ןעקַאּב עטיור ענייד טימ טפעהַאּב ךיז ןעּפיל עסַאלּב עניימ ןעטלָאװי

 ...ןעבירשענ טהעטש ?לעכיּב ןיא ןע'נמלק בר ייּב יו
 -םילש ַאזַא ריד ַאנ !ּפָאק ן'טימ דרע רעד ןיא .ע ש ַא מ

 ? הרינּפ רעד וצ יו ,טצוּפענסיױא ױזַא ךיז וד טסָאה סָאװ !לזמ

 -םוי ֹוצ טנייה רימ רע זיא סיּפע נָא .הלייקד-היב צ
 ! ניד'בוט

 טשינ ,לָאמ ןייא טּבעל שטנעמ ַא ?ןעד סָאװ .ק יי צ י א

 טשינ טָאה רע זַא ,ןענָאז טנעלפ עטַאט ןיימ יוװ ,לָאמ ייווצ ןייק

 ,רָאנ גָאז ...ןעּבָארנַאּב םהיא טָאה עמַאמ יד ןוא תּבש ףיוא טַאהעג
 ? ןעכ'הלּכ ס'תיּבח:-לעּב ןעגנוי ןיימ סיּפע טכַאמ סָאװ ,עקטושַאמ

 ? קסע ס'נעטַאט ןייד .ע ש ַא מ
 ןיימ יוו ,טסיזמוא טינ ןיא ,נערפ ךיא זַא אמתסמ .קיצ יא

 שטַאּפ א טּפַאחעג ּבָאה ךיא תעשּב ,טנָאזעג לָאמ ַא טָאה רעטסעווש

 ןעגנוי ןיימ ןופ לעווירּב א רהיא וצ ּבָאה ךיא ...טכערעגמוא רָאג

 רהעמ ךָאנ ,לעסיּב ַא טבעילרַאפ רהיא ןיא סָאד זיא רע .תיּבה-לעּב

 .{ןעשַאמ ןוהט טעג ַא ?יװ!} ..ריד ןיא ךיא יו
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 ,טנעה יד טימ יִלֵאווַאֹּפ .ןטנעה יד רעביא םהיא טי עשַא מ
 ! ןאטאלראש וד

 רימ ןעּבָאה ,טהעז רהיא יו ,ױזַא טָא .ןןענמנק צו קיציא

 טימ ןענעז דימ ...תיּבהילעּב ןיימ טשינ ,ךיא טשינ ,טינ קילג ןייק

 ןיימ ...רעדיוו-רעדיק זנוא טימ ןענעז ייז ןוא ,הּברדַאו הּברדַא יז

 יז --- טגָאז יז ןוא ,ןעּבָאה הנותח סיוא-טהענ ,יז ?יוװ קישטנָארַא
 רעדיינש רעד זַא ,טנָאז רעטנַאקַאב ַא רעניימ יוװ ,טייצ ךָאנ טָאה

 ןייק טינ הּכמ 8 טָאה רע ןוא הענעג רַאפ ןענהָאמ םהיא וצ טמוק
 ...טלעג

 טזיּב סָאד --- רעטנַאקַאּב ןייד זַא ,ארומ ּבָאה ךיא .ע שַא מ

 ...ןייֵלַא וד

 טלעוו רעד טהערד רהיא זַא ,ארומ ּבָאה ךיא ווא .קיצי א
 ,ךיז יא טהערדרַאפ רהיא זיּב ,גנַאל ױזַא םהערד רחיא ,ּפָאק ַא

 ...םענעי יא

 -רַאֿפ טינ רענייק הּתע-תעל ךָאנ טָאה ריד רעֶּבָא .ע ש ַא מ

 | ?ּפָאק ןייק טהערד

 ץוח ַא ,רעטשרעּביוא רעד טּביױלעג -- רעהַא יב .קיציא ||

 | | ...ריד

 ! ױזַא וד טסלָאז ןעּבעל .ע ש ַא מ

 !םֹּתִא םנ ןמָא .קיצ יא

 ןעפרַאש וצ גונעג ןעוועג טלָאװ רעמָאט .ה5ייק-היב צ

 יקַאט טעּפש ױזַא ָאד וד טסוהט סָאװ ,רעסעּב גָאז ?ךעלגניצ יד

 | | ? תמא רעטכער רעד ףיוא

 זַא ,ךייַא ךָאד ךיא נָאז תמא רעטכער רעד ףוא .קיציא

 דעייַא וצ תיּבה-לעּב ןעגנוי ןיימ ןופ לעווירּב ַא טכַארּבעג בָאה ךיא

 .הבושּת ןעננערּב םהיא לָאז ךיא ,ךימ רע טָאה ןעטעבעג ןוא ,ןעמוינַא

 רימ טָאה רע .ןענעשעק רעטשרעטנוא רעד ןופ לעווירב סָאד סיױרַא טּפעלשַו

 ,םענייק ןעזייוו טינ לעווירּב סָאד לָאז ךיא ,םשהי-ןעמ? ,טגָאזעגנָא

 ?ןעד סָאװ רָאנ ..ןיירַא טנעה יד ןיא דהיא וצ ךיילג ןעּבעגּפָא

 ןוהט קוק א ,ןענעפעפיוא עקנילָאװַאּפ רעהירפ סָאד ןעלעוו רימ
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 טניפעג .ןז'הלייקהיבצ וצ) ?ןעטרַאד רע טּביירש סָאװ ,ןעטסימוא

 ןייֵא ןופ ץכעלָאש ַא ןוא רעסַאװ סייה לעסיּב ַא ךייַא ייּב טינ ךיז
 טשינ זיא'ס ...ןייז וצ רהעג סע יוװ ןעכַאמ סָאד רימ ןעלעוו ,ייא

 תעשּב ,טנָאזעג טָאה רעטעפ ןיימ יו ,רימ ייּב לָאמ עטשרע סָאד

 םהיא טיג הלייקהיבצ! ..אידגידח ןיא טצעזעגנייא םהיא טָאה עמ

 סָאד טצענַאב רע .ייא ןייא ןופ ץכעלַאש ַא ןוא רעפאװ סייה טימ רעלעט א

 ,רהיא טהעטשרַאפ ,רימ ייּב זיא'ס .ןטייז רערעדנַא רעד ןופ ?לעווירב

 ! קעװַא ברַאטש ךיא ,ןעסיוו גנידסלַא בעיל ּבָאה ךיא -- תאלוח אזַא

 ריד ךָאנ ןענָאז לע ךיא ?קעװַא טסּברַאטש וד .ע ש ַא מ

 .{טרעװנַאק םעד טנעפע קיציא יװ ,טקוק} .שידק

 !ףעירּב עדמערפ ןענעפע וצ תונלעּבַא .הלייקזיהיב צ
 ? ןעטרָאד טהעטש סָאװ ,ונַא

 טנעז רהיא ,העז דיא .ןלעװירב סָאד סױרַא טהיצ ק י צ י א

 רעגנוי ןיימ סָאװ ,ןורסח רעד ...סעיינ ןעכרָאה וצ גיציינ רהעז עלַא

 רעד טָאה רימ ןוא .שיסור ףיוא רהיא וצ טּביירש תיּבה-לעּב

 ןעטדַאש רימ ןָאק "תועשר, זַא ,לָאמ טנעזיוט טנָאזעגנָא רעטקָאד

 רעדורּב ןיימ יוװ ,ןענעייל ןיוש רערעדנַא ןייַא זָאל ...ןעניוא יד וצ

 ןייז וצ ריטפמ ןעפורעגפיוא םהיא טָאה עמ תעשּב ,טנַאזעג טָאה

 טאנ ?אּבה-םלוע ןענעידרַאפ טליוו רהיא ,ןמלק בר ...הוצמ-רּב
 ייּב טרָאװ ,טּפַאחעג טשינ ,ילָאװַאּפ רָאנ ,לעווירּב סָאד ייז טנעייל
 רימ טנעלפ עמַאמ ןיימ יוװ ,ןעשקָאל עסייה ןייק טינ זיא'ם ,טרָאװ
 רָאּפ ַא ןעקנעש סגעוונייא ןיא יקַאט ןוא ןעשטנעּב תעשּב ןעגָאז

 בר ,ונ ..ןענעוו טייקכילמייה ןופ ,ךיז ױזַא טָאלנ ,ךיוא שטעּפ

 ...הלינמ יד ןערעה רימָאל ןוא לירּב יד ןָא טוהט ,ךיז טרהיר ,ןמלק

 ערעייט עבעיל, .ןטנעייל ,ןעלירב יד ןָאטהט) תולד ןמ?ק

 ןיִּב ךיא טייוו יו ,ןענַאזוצסױרַא דנַאטשמיא טינ ןיּב ךיא !ַאנַא

 ןעמוק טינ ּבוטש ןיא ךייַא וצ ןָאק ךיא סָאװ ,םעד ןופ טקנערקעג

 ןעמונעגוצ טָאה עמ טניז ןופ ! ןעהעז ךיז ךייַא טימ ךילנעזרעּפ ןוא

 ,בוטש ןופ סױרַא טינ ךימ ןעמ טזָאל ,עמרוט ןיא ןידָאלאװ רעיא

 ,טריטסערַא ןיִּב ךיא ,זָאליירפ ןיּב ךיא שממ ,טירט יד רימ טיה עמ
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 ,ךייַא טעּב ךיא !ַאנַא ערעייט ,ערעייט ...הסיפּת ןיא ןיּב ךיא
 ַא ןהענרעּביא זָאל ,ָאד טּביילּב !עווענעשז ןייק טשינ טרהָאּפ
 ,טינ טרהָאפ רהיא זַא ,ןעהעז ןעלעוו ןערעטלע עניימ ,טייצ עניילק
 צ ןעגיליוונייא ןעלעוו ייז ןוא ,זירּפַאק רעד ןהעגרעּביא ייז טעוו
 ,הנותח רעד ךָאנ ,טלָאמעד !ַא -- טלָאמעד ןוא ,ךודיש רעזנוא
 ןעלעו רימ !ןעליוו רימ סָאװ ןוהט וצ יירפ ןייז רימ ןעלעוו
 י ..."עוװענעשז ןייק ןערהָאפ ןענָאק עדייּב טלָאמעד

 ,ןערהָאפ סע ךיז ייז ןעּביולק ןיהואו .ה ייק-הי ב צ
 יב | ? ייז הּכמ ַא

 .עווענעשז ןייק זַא ,ךֶאָד טרעה רחיא .עש ַאמ
 ?ןענַאד ןופ טייו ?סָאד זיא ואו .ה ?ייקדה יי ב צ
 עלַא .אמּתסמ דַאּבסלרַאק ןיא ןייז ףרַאד סָאד .ע ש ַא מ =

 | ,דַאּבסלרַאק ןייק ייז ןערהָאפ רעמוז

 ןאוו !דַאּבס?רַאק ?וד טסגָאז ױזַא .ןןעשַאמ וצו קי צ יא |
 ןעמ טסע סָאװ טיס ?רַאּבסלרַאק זיא סָאװ ?דַאּבסלרַאק זיא
 | | ? דַאּבסלרַאק

 ,לעיפ ױזַא ?ןעטַאט ןייז ףיוא רהיא טגָאז סָאװ .עש ַאמ
 לעסיּב ַא ךָאנ רשפא ןוא ,סיוועג ךָאנ ךיא סיײװ ,טסייוו וד יו
 : ! רהעמ

 רהעמ טסייוו וד !ןערָאװעג ןירעסייוו עיינ ַא .ק יי צ י א
 ? ןעכַאז עכלעזַא טרעהעגנָא ךיז ֹוד טסָאה ֹואו ! ןעטדיוט ַא ןופ
 גנַאל ןיוש ?רהיא טנעז רעו ?רשפא םיּתּב-ילעּב ענייד ייּב
 ןייק רעהַא ןעמוקעג ?קרַאמ ןיא שיפ טימ ןענַאטשעג רהיא טנעז

 ךדשמ ךיז קשח ןעּבָאה ןוא ,ןעטַארקיטס עצנַאג ןערָאװעג ,סעדַא
 ! סנייטשלעקניפ יד טימ ,זנוא טימ ןייז

 סָאװ !סנייטשלעקניפ !קילג ַא !יַאדיַאדיִא .עש ַא מ
 ?סיורג ױזַא סוחי רעד ךייַא טימ זיא

 יקַאט רשפא ןוא נעיצ ַא יקַאט ךָאד וד טזיּב ,ע .קיצ י א
 ןעמַאטש רימ ...! סכלעזא רָאנ טסגערפ וד זַא ,המהּב עצנַאנ ַא
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 ...ןעסיורג ,ןעסיורג םעד ןופ שזַא ? ןעמעוו ןופ טסייוו וד -- סיױרַא

 ? חרּת ןעמָאנ םעד לָאמַא טרעהעג טסָאה !ןע'חרּת
 !לעּבירג ןייא ןיא םהיא טימ ךיד ּבָארגַאב .עשַא מ
 ...עטירד ַא ןייז טסלָאז וד זַא ,יאנּתב .קי צי א

 ?ןיינ יצ ,ףוס ַא לָאמ ַא ןייז טעװ סע .ה ?ייק-הי ב צ

 ?ייז רהיא טרעה סָאװ ,ןמלק בר ,טנעייל .ןןע'נמלק ּוצַו

 ךיא !ַאנַא ערעייט, .ןרעטײװ טנעלו תו? ד ןמ ? ק

 טָאה רהיא זַא ,סייוו ךיא ,ןייז וצ ָאד רעווש ךייא זיא'ס זַא ,סייוו

 טּפיוהרעּביא ןוא ,ּבוטש רעד ןופ יו ,ןערעטלע יד ןופ ױזַא טינ תורצ

 עטסוּפ יד ןוא יטעּפ ןַאטַאלרַאש רעד ,טייל ענעש ייווצ יד ןופ

 ךיא ,ךַאװש וצ ןיּב ךיא -- הדומ ךיז ןיִּב ךיא ! אנא .ארַאלק

 -- המשנ א ,ךיא ּבָאה ץרַאה ַא רעּבָא ,טינ הטומנעדלעה ןייק ּבָאה

 ,ךייַא וצ ,ךייַא וצ ןערעהעג ,המשנ יד ןוא ץרַאה סָאד ,עדייּב יד ןוא

 טרהָאפ ,ךייַא טעּב ךיא :לָאמ א ךָאנ ,ָאזלַא ....! ַאנַא ערעייט

 ךָאנ רימ ןעלעוו ,דלודעג עלעסיּב ַא טָאה !עווענעשז ןייק טינ

 רָאג רעדָא ,ָאלרַאקעטנָאמ ןייק רעסעּב ןערהָאפ עדייּב הנותח רעד

 קישטנָארַא ןעכילקילגמוא רעיא ףיוא תונמחר טָאה ..,! זירַאּפ ןייק

 ,"ןייטשלעקניפ

 ועמענ טשינ סָאד ןַאק ?ונ .ןועגיוא יד ךיז טשיוו קי צ י א

 ,ךעלדיימ עלַא ,הטרעוו ךַאד טנעז רהיא .ןזעשַאמ וצַו ? ןייטש ןייק

 -רעד ,עלערינש ןייא ףיוא זייווניצנייא ןעננעהפיוא ךייַא לָאז עמ

 ,ךעלעוומייּב ליונק א רָאנ ,ץרַאה ןייק טינ זיא ךייַא ייּב סָאװ רַאפ

 טיג טָאה יז תעשּב ,עּבַאּב רעד וצ ןענָאז טנעלפ עדייז ןיימ יו

 ...עקעּבַאט ןעקעמש לָאז רע ,טלָאװעג

 !ןייֵלַא רעסעּב ןעננַאהעג ןיוש רעו .ע שַא מ

 רעד ןיא ןעפַאלק א ךיז טרעה סע} ..םתֲא םנ ןפָא .ק יצ י א

 .{(ריטרעטניה

 ?ןיא רעװ .ןדױהה ה 5 ייק-הי ב צ
 !ךיא זאס .ריט טייז רענעי ןופ ?וק ַא

 ..!חור רעד טכַארּבעג טָאה ךיא םעינ ַא .הלייקיהיבצ
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 ,סייטּפא רעד ןוֿפ ?עּפַאק ןיירא טמוק סע .ריט יד ףיואיטנעפע}
 םינַּפ עבלַאה עטשרעטנוא סָאד ,?עדרעב יֹורג ןערעשענ ַא טימ שפנ רענעקורט ַא
 .{וגורב יװ ,ענַאטַאנָאמ טדער .טלעטשעגסױרַא ןעטשרעביוא ם'נופ רעכעה

 ,רעסַאװלעשעלפ לעּפָאק בר דיא ַא ,אּבה ךורב .ק י צ י א
 טוהט סָאװ !לעקינייא ןייֵא ס'רעסַאװלעשעלפ ןעסיורג םעד
 ?ָאז ר היא

 .ןזגורב ןעטסנעיד יד וצ טרער ,ןעקיציא ףיוא טינ טקק} ל? עּפ ַא ק
 ןעפרַאװקעװַא ןעסייהעג רימ טָאה ןעיילש ררעה לַאּפיצנירּפ ןיימ
 -נָא ןוא ,ךעלשעלפ עֶלַא טימ ןוא תוכאלמ עלַא טימ ןעטפעשעג עלַא
 ...ַאנוָאנָארימ ַאדַארָאלַאק וצ ןהענּכרוד ךימ עגר יד לָאז ךיא ,טגָאזעג

 ?היח יד זיא רעװו .קיציא

 ףיוא .ןועלּפָאק וצ) .ןערַאלק רעזנוא רע טניימ סָאד .עשַאמס
 | - : - 4 יז רהיא טפרַאד סָאװ

 ןעיילש ררעה לַאּפיצנירּפ ןיימ ...תורּפּכ ףיוא .? ע פ ַא ק
 ...לעווירּב ַא רהיא וצ ןענָארטּפָא עגר יד לָאז ךיא ,טגָאזעג רימ טָאה

 ןעמ טנעפע ָאד !רעהַא טיג ?לעװירב ַא .ק י צי א
 | ...ךעלווירּב

 עניימ ףיוא העטש ךיא טניז ,בעל ךיא טניז .? ע ּפ ַא ק
 4? טנעפע רעוו + ךעלווירב ןעמ טנעפע ָאד ,טסייה סָאװ !סיפ
 ? ייז ןעמ טנעפע סָאװ וצ

 רעטּפָאטשרַאפ ,טינ ָאד רחיא טהעטשרַאפ סָאװ ,ק י צ י א
 ,ןײרַא ּבוטש ןיא ףױרַא רעּביא ייז טיג עמ רעדייא ,ףעירּב יד ? חומ
 ןיוש רהיא טָאה ...ךיק ןיא ָאד טָא טנעיילעגכרוד רעהירפ ןערעוו
 ,פחומ עשז טייז ,ןמלק בר .ןתולד ןמלק וצ) ?טינ ךַאנ יצ ,טעייקעצ
 טנעז סָאװ !םדָאזארּפ .ןועלּפָאק וצ! .ןעלירּב יד קירוצ ןָא טוהט
 ךייַא טלָאװ לָאּפיצנירּפ רעיא יו ךיילנ ,ןהעטש ןעּבילּבעג רהיא
 רעהַא ןיוש טיג ? ןעקַאנ-ןואדזלַאה ןיא לעשעלפ ַא טימ ןעגנַאלרעד
 קירוצ ןוא ןענעיילרעּביא ,ןענעפע סָאד רימ ןעלעוו ,לעווירּב סָאד
 םענייאניא ןיוש ,ייא ןייֵא ןופ ןעכסייוו ַא טימ ןענע'מתח'ראפ
 -רַאפ רימ ףיוא ךיז טנָאק דהיא  ,לעווירּב ס'לַאּפיצנירּפ ןיימ טימ
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 יּבר ןיימ יו ,חכאלמ-לעּב רעטכער ַא ןעכַאז יד ףיוא ןיּב ךיא ,ןֶעזָאל
 ַא ןעדיינשפיוא ייַּב ןעטלַאהעג טָאה רע תעשּב ,ןעגָאז טגעלפ
 | ...ןעווַאק

 טניז ,בעל ךיא טניז .ןסעציילפ יד טימ טשטיינק} ? ע ּפ ַא ק
 טָאה ןעיילש ררעה לַאּפיצנירּפ ןיימ ...סיפ עניימ ףיוא העטש ךיא
 ןעּבענרעביא ןענעוורעד טינ ךימ לָאז ךיא ,םשה-ןעמל טגָאזעגנָא רימ
 -ָארימ אדַארָאלָאק וצ ךיילנ רָאנ ,ןערעדנַא ןייק ךרוד ?לעווירּב סָאד
 ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,זיא'ס םורָאװ ,ןיירַא טנעה יד ןיא ַאנװָאנ

 . ...דוס ַא
 לייוו ,חּברדַא ?ּפָאק ןייז וצ רהיא טנָאז סָאװ .קי צי א

 -- טינַא ,רע טהעטשַאּב סָאװ ןיא ןעהעז ןעמ ףראדַאב ,דוס ַא זיא'ס

 רָאנ טכַאמ ,ונ ... רהָאי עצרַאװש עכלעוו ,סָאד רימ ןעפרַאד סָאװ

 יד ,לעווירּב סָאד רעהַא טינ ,רעסַאװלעשעלפ בר ,תויהש ןייק טינ

 ..!טינ טהעטש טכַאנ

 ,בעל ךיא טניז !{ונננ .ןסעצײלּפ יד טימ טשטיינג} ? ע פ ַא ק

 טשינ סכלעזַא רימ ךיז טָאה ,סיפ עניימ ףיוא העטש ךיא טניז
 .ןלעװירב סָאד ןעקיציא וציטגָארט} ..!וליפא ט'מולח'עג

 "טהיצ ,טייז רעקניל רעד ןופ טרעװנַאק םעד ףיואטנעפע) קי צי א

 רעביא סָאד טיג ,ןעטייז עלַא ןופ רעהירפ סָאד טכַארטַאב ,?עווירב סָאד קיױרַא

 טגעלפ עטַאט ןיימ יו ,רעטייוו טדיינש ,ןמלק ּבר ,ונ .ןזע'נמלק וצ
 -עג ןוא רעלעט ןייא טימ ןערָאװעג גיטרַאפ זיא רע תעשנ ,ןעגָאז

 ...לָאמ ַא ךָאנ ךיז ןעּבענ ןעסייה

 רעייט ןיימ, .ןטנעייל ,ןעלירב יד ןאטהט)} ת ו? ד ן ס ? ק

 ,עידומ ךייא ןיִּב ךיא ! אנווָאנָארימ ַארַאלק ,עניימ המשנ ,עלעּבייט
 ןיוש ּבָאה ךיא ,עזייר רעד וצ גיטרַאפ ץְלַא ןיוש זיא רימ ייּב זַא
 .טלעטשַאּב ךיוא רחופ ַא וליפא ןיוש ּבָאה ךיא ,טיירג ןערעיּפַאּפ עלַא
 ַא ןעטרָאד ּבָאה ךיא .ןענַאד ןופ טייוו םינ זיא ?עטדעטש סָאד
 ןייא רַאפ זַא ,רימ רע טּביירש ,טװעצַאמרַאפ ַא ךיוא ,ןעטנַאקַאּב
 הּפוח ןעבעג בר רעניטרָאד רעד זנוא טעװ רעגיצנַאװצנואפניפ

 טג רעיא ךיז טימ ןעמענטימ טשינ רָאנ טסעגרַאפ ...ןישודיק
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 -רעד ךיא זַא ,ןיּב ךיא ךילקילנ יו ,ךַא ..,סעקירטעמ ערעייַא טימ
 םורַא העש גיצנַאװצ ןוא רעיפ ןיא יוו רהעמ טשינ זַא ,ךיז ןַאמ
 רהיא ןוא ,שינעקנעפעג ןופ ,עלעּבײט רעייט ןיימ ,ךייַא ךיא יירפַאּב
 ןופ רע'מינּפ עניד'סאמנ יד רהעמ ןעקוקנָא ןעפרַאד טשינ טעוו
 "ירּב עגיד'פרוטמ ערעייַא ןופ ןוא ןערעטלע עשיטָאּפסעד ערעייַא
 רעטסעוװוש רענערעשעג רעייֵַא ןופ --- טּפיוהרעּביא ןוא ,ךעלרעד
 רהיא טגעמ ,רהיא יו ױזַא ךיילנ טנייפ ּבָאה ךיא עכלעוו ,אטוינַא

 רעד וצ טיירג טייז ...! תונמאנ עגילייה עניימ ףיוא ןעּבױלג רימ
 ,עכילרהע ,עטוג ,ענעש ןיימ ,המשנ ערעייט ,העש רעטמיטשַאּב
 רעטסנעבענענרעּביא רעיא רימ ןופ ! אנווָאנָארימ ַאראלק עיירטעג

 ,לָאמ טנעזיוט ןהעצ ןעניוא יד רעטניה ךייא טשוק סָאװ ,טכענק
 | | ."ןעייפש שטיווָאװל םיקַא

 ,ןערהָאפ טשינ .:רדלַאװג טיירש רענעי !ָאװַארּב .קיצ יא
 ייז ןופ ןעמ ןָאק ענושמ ןוא לוד -- ןערהָאפ ייּב אקוד טלַאה רעד

 יד ןענע'מתח'רַאפ קירוצ ןעמענ ךיז ןעמ ףרַאד דניצַא ! ןערעוו

 ףעלווירב עדייב וצ טגַארט ,ייא ם'נופ ןעכסייוו םוצ ךיז טמענ רע1 ..ךעלווירּב

 סכלעוו ,?חומ עשז טייז ,ןמלק בר ,ונַא .ןןע'נמלק וצ ןעטרעװנַאק יד טימ |

 ? ןעדַארָאלָאק וצ רעדָא ,ןערַאלק וצ זיא סכלעוו ןוא ןענַא וצ זיא

 .םהיא טזײװַאב ןמלק} ..תועט רע'סואימ ַא סױרַא הלילח ָאד ןָאק סע
 ןופ ןענסייו ן'טימ טרימשַאב ,ןעטרעװנָאק יד ןיא ךעלווירב יד ןײרָאיטנעפ רע

 נָארט העג ,וינהמשנ ,עקשטעטושַאמ ,אנ .ןןעשַאמ רעביא טינ ,ייא
 ...ןעקיווק ךיז ייז ןעזָאל ,ךעלווירּב יד ּפִא ייז

 ןענערּב ,ריד ךיא ןיּב עקשטעטושַאמ ַא רַאפ סָאװ .ע ש ַאמ = |
 .{דעלװירב יד טימ ּפָאטהעג} ?וד טסלאז

 .{ןהלייקהיבצ וצנ ..!םֹתַא םג ןמָא .ןןעשַאמ וצ ק י צ י א

 רימ ןעלעוו ,ךעלזעלג רָאּפ א ךָאנ ,וינעמהומ ,רעהַא טינ דניצַא
 ןוא ,טָאה רע םעט ַא רַאפ סָאװ ,ןערעיײַא קינשיוו םעד ןעכוזרַאפ
 יַאס יװ יַאס ףרַאד עמ םורָאװ ,םייחל ןעקנירט סגנעוונייא ןיא יקַאט
 תעשּב ,טגָאזעג טָאה רעדיינש רעטנַאקַאּב ַא רעניימ יו ,ןעּברַאטש
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 עסייה טימ לעסיש עלופ ַא שיט םוצ טינ עמ זַא ,ןעהעזרעד טָאה רע
 ! ןמלק בר ,טקנירט ...סעקטַאל

 ןעו ?ןעד טקנירט דיא ַא .ןטבעלעפוא) תֹולד ןמל ק

 ,םייחל ...הטימש ַא ןיא לָאמ ןייא טקנירט דיא ַא ? דיא ַא טקנירט
 טימ רימ העג ךיא םורָאװ ,ןעדיא ןייז לָאז עמ ,ןעּבעג טָאג זָאל

 דיא א !ךַאז רעדנַא ןייֵא רָאג זיא דיא ַא זַא ,גָאז ךיא / ,,,גנַאג ןיימ
 ..רדיא ַא ןיא ךיא ַא ןוא ,יונ א זיא יונ ַא ...יוג ןייק טינ ןזיא

 .,,? ןיינ יצ ,טהעטשרַאפ רהיא -- ןעזַאד ,ןעזיד

 סָאד !והטפיוא ןייַא ןיוש זיא סָאד ,רהיא טהעז .קיציא

 עמ רהעמ ,דיא ַא זיא דיא ַא ןוא ,יונ ַא ןיא יונ ַא !?כש ַא זיא

 -רעּביא ןעמ זומ ןייֵלַא םעד בעילוצ ..ןעמ טסע רהעמ ,טּבעל

 .ןןעקנירט יירד עֶלַא .ןַא טסיג} .לָאמ ַא ךָאנ קוסּפ םעד ןעשטַאיניװס

 ּבר ,ןענעק סע טפרַאד רהיא .לעדעיל ַא טנַאמרעד ךימ ּבָאה ךיא

 רימ טעוװ רהיא ןוא ,ןעגניז לעװ ךיא .ױזַא ךיז טגניז סע ,ןמלק
 טגעמ ,רעסַאװלעשעלפ ,רהיא ןוא .ןוענּפַאק וצו .ןעפלעהרעטנוא

 0 .ןטנניז} .ןעטלַאהרעטנוא ךיוא

 ,ןיירא קנעש ןיא יונ ַא טהעג
 ,ןיירַא קנעש ןיא
 .ןירַא קנעש ןיא

 ,ןייוו לעסעפ ןייז סיוא ךיז טקנירט

 | ,ןייוו ?עסעפ ןייז
 .ןייוו ?עסעפ ןייז

 .יירד עלַא

 ! יוא ,יוא ,יוא

 ! יונג ַא זיא רוּכש

 ,רע זיא רוּכש

 ,רע ןומ ןעקנירט

 ! יוג א זיא רע לייוו
 ,רע זיא רוּכש
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 ,רע זומ ןעקנירט

 .יוג א ןיא רע ?ייוו

 .קיצ יו אי

 ,ןייוו עלעזעלנ ַא דיא ַא טמענ

 ,ןייוו עלעזעלג ַא

 .ןייוו עלעזעלנ ַא

 ,ןיירַא ןעטַאט ןיא דלַאּב רע טלעש

 .,ןײרַא ןעטַאט ןיא

 .ןײרַא ןעטַאט ןיא

 ! יוא ,יוא ,יוא

 ...יֹוג ַא זיא רוּכש

 "טהעג ,טנַאה רעד ןיא לעטניה א טימ עקש ַאס ןעביוא ןופ ןָאיטמוק סענו

 .ןזלַאה םוצ ?עטניה סָאד רעטנוא רהיא טנַארט ,ן'הלייקי'היבצ וצ ?יטש רעטנוא

 וד טסלַאז טּפַאהרַאפ .ןּפָאננרּפש ַא טהטנ הלייקיהיב ִַצ |

 וד טסלָאז הרּפּכ יד ,טנוה ןייד טימ ,רענייא קירוועו וד ,ןערעזו

 ןעקָארשעגרעּביא ךימ ךָאד טסָאה וד ! םענייאניא םהיא טימ ןייז

 | | . !טדיוט ףיוא טעמּכ
 סּפָאמ ?ןָאהטעג סיּב ַא ןעד ךדיד טָאה רע .ןטכ61 עקשַאס

 ..!רעקנעליואוו ַא ,רעקנעטוג ַא ןיא סּפָאמ .טינ ךיז טסייּב
 .ןםינַּפ םוצ ךיז ?לעֶטְניה סָאד וציטנַארט}נ

 טרעדנוה זיּב ,רע זיא טלַא יו .ןטנוה םעד טכַארטאבנ) קיציא

 ? ןעגערפ ךיא ףרַאד ,רהָאי גיצנַאוװצ ןוא

 / .וליפא טשינ ךָאנ רהָאי ּבלַאה ןייק .ע ק ש ַא ס

 ?ןייֵלַא ןיוש טהעטש !טינ ערהדיע ןיק .ק י צי א

 !ַאח-אח-ַאה ?ןיילַא ןיוש טהעטש רע יצ .ןטכא1 עקשַא ס

 רעכינ !ןעניוּב ן'סיא לייפ !ןעפיול ןעהעז םהיא טלָאז רהיא
 ןעפיולּפָא ךייא רע ןָאק טונימ ןייא ןיא ...ןהַאּבנעזיא ןייֵא ןופ

 | ..ןליימ טנעזיוט

 ַא זיא'ס זַא ,ןענָאז טינ ןָאק עמ ?תמאּב יקאט .קיצ יא

 ? ןענערפ ךיא ףראד ,רע טסָאק סָאװ ...אמזונ
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 !גונעג טסָאק רע !ַא .ןסענעשעק יד ןיא טנעה ידו ע קשַא ס
 ,לערעפניפ סָאד יו רהעמ טשינ טסָאק רע זא ,טניימ עמַאמ יד

 םעד ץוח ַא זא ,טינ יז טסייוו סָאד ...טלהָאצַאּב טָאה יז סָאװ

 עכילטע ךָאנ טימ טרימשענרעטנוא טייהרעליטש ךיא ּבָאה לערעפניפ

 ..ןעסיוו טינ לָאז יז ,ךעלרעפניפ

 ךיא ףרַאד ,ךעלרעפניפ ןעמונעג וד טסָאה ואו .ק י צי א

 ַא וא טנַאה רעד טימ דַאס א! ..?ףיור יד טימ טכַאמענ ?ןעגערפ

 .{ןעגיוא יד טימ קנואוו

 ְּבַאה ךיא יאמל ..?ךיד טנערפ רעוו .ןטכ1ַ ע ק שַא ס

 ...1 טלעג ךָאנ

 ?ךס ַא סיפע .קיציא

 רימ ייּב ,ךס ַא סָאד ןיא ריד ייּב ..!טנעזוט .ע ק ש ַא ס

 ! ךָאנ ןעּבָאה טנָאקעג ךיא טלָאװ ,ןעלעוו לָאז ךיא .טינרָאג סָאד זיא

 רימ טָאה טא .ןןעטפול רעד ןיא םעד טימ טנניפק ,עלעטייב א סיורַא טמענ}

 ..ןעטכענ טשרע ,ענעדלָאג עכילטע ןעּבעגעג ערַאלק

 ?סָאװ רַאפ .ק י צי א

 .ןענייוש רַאפ .ע ק ש ַא ס

 ? ןענייווש רַאפ ,טסייה סָאװ .קיצי א

 ,םענייק ןעגָאז טינ לָאז ךיא .ןעגייווש לָאז ךיא .ע ק ש ַא ס

 ,ּפערט יד ףיוא ןעטנוא רָאזיווָארּפ ן'טימ טשוקעג ךיז טָאה יז זַא

 ןוא ןמלק ,הלייקהיבצ! ..ןעטיײלנַאּב םהיא ןעננאנעג זיא יז תעשּב
 | .ןועכַאֿק לעּפַאק

 רעליואוו ַא טזיב !ָאװַארּב ,עקשַאס ,ָאװַארּב .ק י צ י א

 רַאפרעד םוק !טשינ סָאד טגירק עמ סָאװ ,דוסילעּב ַא ןוא רוחּב

 סָאװ ,הקשמ  ַאזַא ןעכוזרַאפ וד טסעוװ ,שידק ןייד טימ וצרעהַא

 !ןעקנורטעג טינ לָאמנייק ןעטַאט ןייד ייּב סעכלעזַא טסָאה וד

 ? קרַאטש וצ זיא'ס ,ארומ וד טסָאה רשפא .ןלעזעלג ַא ןֵא םהיא טסיננ

 ,קרַאטש וצ רַאפ טינ ארומ ןייק בָאה ךיא .ע ק שַא ס

 ,.!קיגשיוו רעזנוא ךָאד זיא'ס .ןטכוזראפ}
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 ,ןײרַא ןעגיוא יד ןיא טינ טקוק ,טױר טרעװו ה יי קדה י ב צ- }
 ..!םהיא הכמ ַא .ןךיז וצ טדער

 גָאט עלַא םהיא קנירט ךיא .ןלַאמ א ךַאנ טכוראפנ עקשַאס
 -סיוא ןָאק ךיא .ייוצ לָאמַא ,לעזעלנ ַא לָאמַא ,שיט ם'ייּב

 ןוא ,גיצנַאװצ ןוא ,ןהעצ ןוא ,ךיוא רעיפ ןוא ,ךיוא יירד ןעקנירט

 ...טשינ טקנירט סּפָאמ רָאנ ! ךיוא ךעלזעלנ טנעזיוט ןוא ,גיסיירד

 .ןּפַאיטגנירּפש ןמלק .ןיֹרַא םינּפ ןיא ךיילג ןע'נמלק וצ טנוה םעד וציטנַארטנ

 ,עדרָאמ א ןָאטקוק !טנוה ַא רַאפ ארומ טָאה רע ,אח - אח - אח

 .ןטנוה םעד םהיא טּפוטש} {רָאפ ַא ןערעהיוא ןַא-טקוק

 ,ארומ טינ ּבָאה ךיא .ןּפִא םהיא טּפוטש) תו? ד ןמ  ק/

 ...טנוה א טנייפ טָאה דיא ַא ...טניה ןייק ןופ טשינ טלַאה ךיא רָאנ

 .ןטגניז) ...!יוג ןייק טשינ זיא דיא ַא

 ,ןיירא קנעש ןיא יוג ַא טהענ
 ,ןײרַא קנעש ןיא

 ,ןירַא קנעש ןיא
 יזייװ לעסעפ ַא סיוא ךיז טקנירט

 ,ןייוו ?עסעפ ַא

 .ןייוו ל?עסעפ ַא

 | .עלַא
 ! יוא ,יוא ,יוא
 ! יונ א זיא רוּכש

 ,רע זיא רוּכש
 ,רע זומ ןעקנירט
 4! יֹונ א זיא רע ל?ייוו

 ףיוא וד טסגָאז סָאװ .ןזעלּפַאק טנוה םעד טּפוטשנ ע קשַא ס) |

 ? טנוה ןיימ

 העטש ךיא טניז ..ּבעֶל ךיא טניז .ןּפאיטגנירּפש}) 5 ע פ ַא קה

 ,..סיפ עניימ ףיוא
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 רעסעּב םוק !הוררצ זָאל .ןועקשַאס וצנ הל ייקיהיבצ
 ,ןעסע ןעּבעג םהיא ךיא לעװ ,רעהַא

 ! הלייק-היבצ ,וד טסלָאז ןעבעל גנַאל .ןךיליירפנ ע ק שַא ס
 .ןעשַאמ ןָאיטמוק סע .ןעסע טנוה םעד טיג) ! בעיל ךיד ךיא בָאה רַאפרעד

 ןעּבענענּפָא טסָאה 1ןעּבעל ןיימ ,וינעשַאמ ,הנ .קי צי א
 | ? טַארוקַא ךעלווירּב יד

 ? ןָאהטעג ךיא ּבָאה ןעד סָאװ .ע ש ַא מ

 ןוא ןעפיפ יד וצ ?עזעלנ סָאד וציטגָארט} !ַאװוַארב .ק י צ י א
 ,ןרעביא ףיז ןעקוק ,ןעציז ןעביילב עֶלַא .רעטכעלעג ןעגיד'ארומ א סיואיטסיש

 ןמושמ ,ןעמוקעגוצ ריד זיא סָאװ .ה ל יי קדח יי ב צ
 ? רענייא

 טוג םהיא זיא'ס .ךיליירפ זיא דיא ַא .תול ד ן מ ? ק
 ..ריא ַא ...יוג ןייק טינ זיא דיא ַא ...רע טכַאל ,ןעצרַאה ן'פיוא
 .{טגניו}

 ,ןייוו עלעזעלנ ַא דיא ַא טמענ

 ,ןייוו עלעזעלג ַא
 .ןייוו עלעזעלנ ַא

 ,ןיירא ןעטַאט ןיא דלַאּב רע טלעש

 ,ןײרַא ןעטַאט ןיא

 .ןײרַא ןעטַאט ןיא

 .עלַא

 ! יוא ,יוא ,יוא

 ! יונ א זיא רוּכש

 ,רע ןיא רוּכש
 ,רע זומ ןעקנירט
 ..יונ ַא זיא רע לייוו

 רהיא ,ןעדיא ,יוא .ןרעטכעלעג ַא לָאמ א דָאנ סיואטסיש) קיציא

 .ןּפערט יד ףיוא ,ףױרַא טזייו) !ךיז טוהט ןעטרַאד סָאװ ,ןעסיוו טלאז
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 רעד ,ױזַא רע טלעווק סָאו .(זעשַאמ צו ה ?ייקיהיבצ
 | ? דמושמ

 ןעמוקעגנָא םהיא זיא'ס ! חור רעד םהיא טסייוו .ע ש ַא מ

 .,..תענושמ סָאד
 ...סיפ עניימ ףיוא העטש ךיא טניז ,ּבעל ךיא טניז ?,  עּפ ָא ק
 .ןרעקרַאטש לָאמ עֶלַא טכַאל ,ןעטייז יד יב ךיז טלאה) ק י צ י א

 !טײּברַאעגנָא ּבָאה ךיא הנותח ַא רַאפ סָאװ ,רהיא טסייוו סָאװ
 -נָארַא ןיימ טגעלעגניירַא ..,תורצוי יד ןעטיּברַאפ ךָאד ּבָאה ךיא
 ס'רעקייטּפַא םעד ןוא ,עדַארָאלַָאק רענעש רעד וצ לעווירּב ס'קישט
 ןעטרָאד ךיז ייז ןעזָאל ןוא --- ןעכ'הלּכ ס'קישטנָארַא ןיימ וצ לעווירּב

 .ןרעטכעלעג רַאפ טצַאלּפעצ טינ רעיש טרעוו !ץעק יד יוװ ןעסייר

 רמושמ וד ,הַא .ןטנעה יד טימ קסעילּפ ַאװ ה ?ייקיהי ב צ

 ? ןָאהטעג וד טסָאה סָאװ ,רענייא
 טא !רימ ןיא רענוד א ,יוא .ןרענניפ יד טכערב) ע ש ַא ס

 .ןּפָא יז טלַאה הלייקיהיבצ .ןעפיול דיז טזַאל} .ןענַאז ייז ךיא ףיול

 זיא טציא ?ןעפיול וד טסעװ סָאװ .ה יי קדה י ב צ

 ךיז ייז ןעזָאל .גייווש ַא רעסעּב ןיוש ךַאמ ...ןעלַאפרַאפ ןיוש

 ! הרּפּכ ענייר ענעש ַא .ןעסייּב ךיז ייז ןעזָאל ,ןעסייר
 "סיוא טינ סָאד ?עוו ךיא ,יוא .ןדיז טעשטַאו קיצ יא

 ...! ןעטלַאה

 טניז ,פעל ךיא טניז .ןסעצײלּפ יד טימ טשטיינ 5 ע ּפ ַא ק

 ! סיפ עניימ ףיוא העטש ךיא

 ,ךייא טרהַא סָאו .יתיּתכהמ ,טכאל רע .תו5ד ןמ? ק

 -..יֹוג ןייק טינ זיא דיא ַא ...ןעכַאל ךיוא דיא ַא זָאל ,ןעכַאל רע זָאל

 ,(טגניז) ..דיא ַא

 ! יונ ַא זיא רוּכש

 ,רע ןיא רוּכש
 ,רע זומ ןעקנירט
 4! יוג ַא זיא רע ?ייוו

 2 עי
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 םִאֹל !בעיל ּבָאה ךיא ןעמעוװ טָא .ןוע'נמלק וו ק י צ י א
 בר ,םייחל !זיא סָאד דיא ַא רַאפ סָאװ ,רהָאי ַאזַא ןעּבָאה ךיא

 -היבצ רעייֵא וצ םייחל טקנירט טמענ ,ךימ טנלָאפ רהיא !ןמלק

 טסייוו עמ ,טניימ רחיא ! חעש רעטונג ַא ןיא ןייז זָאל ןוא ,ן'הלייק
 עמ ,טינ םירוסי ןייק טָאה ? רהיא וצ ךיז ט'נכדש רהיא זַא ,טינ
 ,רהָאי ַאוַא ןעּבָאה ךיא םִאֹל ... טינ טפָאלש טלעװ ַא ,טסייוו
 א ןעדייב ןַא ײז טסיג} !ןיא סָאד קעווילס רעכיילג ַא רַאפ סָאװ
 ןענאד ןופ ,קילג טימ ןייז זָאל ןוא םייחל טקנירט .ןקינשיװ לעזעגג
 טָאה עמ תעשּב ,טנָאזעג טָאה רעטעפ ןיימ יו ,רענעגייא ןייַא ןיא
 ,וד ןוא ...שינעקנעפענ ןיא טצעזעגניירַא לָאמ עטירד סָאד םהיא
 ,טסניימ וד ,רימ וד טסלָאז ןעּבעל ,עקנעשַאמ ,המשנ ערעייט ןיימ
 טשינ ,לשמל ,ךיא םִאֹל ? בעיל ךימ טסָאה וד זַא ,טינ סייוו ךיא
 ןיא ּפָארַא לָאמ גיצנַאווצ ךָאד וד טסהילפ ,גָאט ַא ןהעג וצ ןעמוק
 וצ ןעמוק ךיא םִאֹל ןוא ,ןעמוקעג ןיוש ךיא ןיִּב יצ ,ןעהעז ,ךיק
 ךָאנ ..תוללק עטדיוט טימ טשרמולּכ ךימ וד טסלעש -- ןהעג
 ,העז ,אנ ...! טסייוו קיציא !טשינ ןעמ טרַאנ ןעקיציא ! עטָאלּב
 ?עטייק א ןַא רהיא טוהט ןוא סױרַא טמענ}ו !טפיוקעג ריד ּבָאה'כ סָאװ
 .טויּב וד סָאװ עלערַאנ ,דלָאג ןייר -- רוחט ףסכ זיא'ס .ןזלַאה ן'פיוא
 תעשּב ,רבח ַא םעניימ טגָאזעג טָאה יּבר ןיימ יו ,טנוזעג ץונרַאפ
 רהיא טנַארט| ..םיל ַא ןעטלַאּפשעצ ךיז טָאה ןוא ןעלַאפעג זיא רע
 טזײװַאב ,טייק יד טכארטַאב ,ךיז טםלעקנייוק יז .קינשיוװו לעזעלנ א רעטנוא

 .{ן'הלייקיהיבצ

 א .ןןעקיציא ףױאו !טנוזעג ץֹונרַאפ .ה 9 יי קדה י ב צ
 | ! יא סָאד דמושמ

 יד טימ טשטיינק ,טייק יד טכַארטַאב ,ןעשַאמ וצ וציטְהעַו ? עּפ ַא ק
 עניימ ףיוא העטש ךיא טניז !בעל ךיא טניז .ןקירוצ טהעג ,סעציײלּפ
 ...| סיפ

 שרעדנַא ןייֵא ןעסעומש רימ ןעלעוו הנותח חֹּככ .קיצי א
 קישטעּפירּפ ם'נופ טמענו .רעלעט ןעכערּב ןעמ ףרַאד דניצַא .לָאמ
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 בר ,ךייא בוט-לזס .ןןײרַא דרע רעד ןיא ףרָאװ ַא ייז טוהט ,רעלעט ייווצ

 !עקנעשַאמ ,ריד בוט-לזס ! הלייק-חיבצ ,ךייַא בוט-לזמ !ןמלק
 ,רעקנייװשלעשעלפ בר .ןועלּפאק וצו !ןיילַא קחצי בר ,ךייַא בוט-לזמ
 בר .טנעה יד רַאפ ןעמעלַא טמענו !בוטסלזס !בוט-לזמ ּפָא זנוא טינ
 5עּפָאק .ףיז טלעקנייװק עשַאמ .ךיז טסייר הלייקהיבצ ,ךיז טלעקַאש ןמלק

 ןיא ףיוא -- טנוה 'טימ עקשאס .רָאר ַא טהעג עמ .סעצײלּפ יד טימ טשטיינק
 .זוצ םהיא טפלעה ןמלק ,טגניז קיציא  ,ןהָאק

 ,רעטָאפ ַא זיא בָא

 ,רעטָאט ַא זיא רדק
 ,רעסַאװ ןעמ טפור םימ
 ,םימ ןעמ טפור רעסַאװ
 -- םייחל ןעקנירט ןעמ ףרַאד

 !םייחֿל !םייחהל ! םייחל

 -ַאל ! םָארעדירעדיט ! םָארעדירעדערעריײט ! םָארעדירעדערעריײט
 -עה !רעקרַאטש !ןמלק ּבר !םָארעדיטכַאו ! םָארעדירעדירעד
 !םָא-עדירעדערעריײט ..!ךעלסיפ !עקשַאס !לעּפָאק ...! רעכ
 -באוו ! םָארעדירעדירעדַאל ! םָארעדירעדיט ! םָארעדירעדערעריײט

 רעד ףיוא ךיז טזײװַאב סע ןוא ריטבוטש יד ךיז טנעפע םעַו ..1 םָארעדיט

 .{ַאנ8 רהיא ךָאנ דלַאב א ,ַארַאלק ?עוש

 םער טהעזרעדנ ?ףעירּב םעד טכַארּבעג טָאה רעו .ַא ר ַא 7 ק
 .ןקירוצ ּפָאיגנורּפש ַא טוהט ,ןעצנַאט םלוע

 ,ןַארַאלק טהעזרעדו ?ףעירּב םעד טכַארּבעג טָאה רעװ .ַא נא
 טביײלב עמ .ןעצנאט וצ ףיוא-טרעה םלוע רעד -- .קירוצ ּפַאדגנורּפש א טוהט

 .{עזַאּפ רעדנַא ןײא ןיא רעדעי ,טרעוװילגרַאפ ןהעטש

  ריד וצ טּביירש טישבת ןייד סָאװ ,העז ַאנ .ַארַאלק

 .ןןיירא םינּפ ןיא ?עווירב סָאד ץימש ַא רהיא טוהטנ

 וצ + טמיירש רָאזיװָארּפ רעטעקַאנ ןייד סָאװ ,העז ַאנ .ַאנא
 .ןןײרַא םינּמ ןיא ?עווירב סָאד ץימש ַאנ1 !ריד



 18 תורצוו וד ןעטיברוַאפ

 .ןרעטכעלעג רַאפ דיז טעשטאק ,ןעטיײז יד ייב ךיז טּפָאו ק י צי א

 יו ,עידעמָאק א !טח-אח-אח- ַאח ! תורצוי יד ןעטיּברַאפ
 !ַאח ַאח- אח-ַאח !שטנעמ ַא ןיּב ךיא

 -טסכַאװ סענ ..!ַאח-ַאח- ַאח ! תורצוי יד ןעטיּברַאפ .על ַא |
 שיט {םיוא דעלזעלג יד םימ דעלשעלפ יד טהעזרעד ,תידיננ יד סיוא

 .ןרעטכעט יד וצ ךיז טדנעװ ,טכאל עמ ןוא ךיליירפ זיא עמ יו ,םלוע םעד ןוא

 ?ָאד ךיז טוהט סָאװ ?ָאד זיא סָאװ .תידיגנ י ד

 רעגיד'?זמ-םילש ַא ,רערעטסניפ ַא ,רעטסיו א .ןןעטסנעיד יד וצנ
 !סיפ ןוא טנעה ערעייַא וצ ןוא ּפעק ס'מיאנוש עניימ וצ םולח
 יב םירוּכש רַאפ סָאד זיא סָאװ ,הלייקקהיבצ ? סָאד ןיא סָאװ
 ...1! ! םירוּכש ,ןָאװ ! ןענַאד ןופ ןָאװ ...! ? ךיק ןיא רימ

 ןעמ סאו ןיא ,ןמלק פר ,טרעה רהיא .ןוענמלק צו קיציא
 ? דשוח זנוא זיא

 .ןגנוצ רעד טימ טעטנַאלּפ רע סָאװ םיק} תו? ד } מ ? ק

 ךָאנ טרפכו ?ןעדיא ַא וצ סָאד טמוק יו ! םולשו סח ? םירוּכש

 יד ןיא עיצַאזילאטיּפַאק רעד ןופ טקנוּפדנַאטש ם'נופ עדָאטעמ רעד
 ! סָאװ ךיא סייו !לַאטיּפַאק ם'נופ ןעטנעמעלע ענעטירשעגרָאפ

 .ןטימ םהיא ןעפלעה עגירעביא יד ,טגניז} ...יֹונ ןייק טינ ןיא דיא ַא

 ! יוא ,יוא ,יֹוא

 ! יונ א זיא רוּכש

 ,רע זיא רוּכש
 ,רע זומ ןעקנירט

 ,.!יוג ַא ןיא רע ?ייוו

 יד טנעװ יד ןופ טּפַאה ,פערט יד ןופ ּפָארַאטּפיול ,ךיז רעסיוא ,תידיננ ידנ

 "רעטנוא טרעװ יז .סיורַא ןעסיורד ןיא ןעפרַאװ ןעביוהנַא ?יו ,דעלדיילק
 רעד ןופ ,קיציא טייז ןייא ןופ :ןעטײז עדייב ןופ טנעה יד רַאפ טּפַאחעג
 ןוא ןעגניז עלא .ןיירַא ?עדער ןיא טּפַאחעגנײרַא טרעוו ,לעּפָאק םייז רערעדנַא
 ןיא עֶלַא טימ ןעצנאטכַאנ זומ יז רָאנ ,תוחכ עלַא טימ ךיז טסייר יז .ןעצנַאט
 ףעלסיפ טכַאמ ,לעטניה ן'טימ עקשאס ךיז טהערד ןעטימ רעד ףיוא טקנוּפ .ןהָאק
 ןעפלעה עֶלַא .טגניז ,ץיה ןעמעלַא רעטנוא טיִג קיציא .רעטומ רעד ןעגעקַא
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 טקוק ,ּפָארַא פערט יד ןופ ,ןעביוא ןופ ,.רעכיוו א יוװ ,ךיז ןעהערד עלא ,םהיא
 טימ ןוא טוהרעדניליצ א טימ דיא רענעש ַא ,דיגנ רעד ןעגיוא עסיורנ טימ

 -רַאֿפ ,דליב סָאד טהעז ,סָאג ןופ ןעמוקעג סָאוװירַאנ ,סיואיטזייוו ,לעקעטש ַא

 ףיוא טביוה ,פָארַא זָאל ַא ךיז טוהט רע .ןעטײרדַאב סָאד לָאז סָאו טינ טהעטש

 .סָאװ טינ טרעה עמ רָאנ ,סיּפע טיירש ,גנונערפיוא סיורג טימ ןעקעטש םעד

 ןעצנַאט זומ רע ןוא ,ןיירא לעדער ןיא טּפַאחעגנײרַא רע טרעוו טונימ ןייא ןיא

 .ןפוק ס'קיציא ךיז טרעה סיורַא גנַאזעג ם'נופ .םענייאניא עלַא םימ

 סיוא !גידעבעל !ןעדיא !ךיליירפ .ןגידנעצנַא1 קיצי א
 יד ןעטיּברַאֿפ ...!ךיילג עֶלַא !םיתרשמ סיוא ! םיּתב-ילעּב
 -בכַאװ !םָאדיירעדירעדעל !רעקרַאטש !ןמלק ּבר ...| תורצוי
 ! םָארעדיט

 .גנַאהריִאֹפ רעד טלַאפ םַאזגנַאל



 .טקא ןייא ןיא סַאּפש 8

 .1909 רהֶאי ןיא ןעּבירשעג





 :ןענַאזרעּפ

 ,רעגירלעטרעטשניײלק א ןַאמרעגניא .זהנקי ?עדנעס:יםחנמפ
 םעיינ ַא טימ ,לעדָאנ רעד ןופ סָאװירָאנ ,רעטינרַאג םעיינ ַא ןיא ןָאהטעגנַא

 סָאװ ,רענלַאק ַא טימ ןוא ,ּפָאק ן'פיוא םוג טינ טציז סָאװ ,שילעּפַאק

 ַא רע טלַאה סיוש ןץפיוא .ןרעטש ןופ ןעניוא יד סױרַא םהיא טשטעווק

 .םעיינ א ךיוא ,לעפטרַאּפ ןעסיורג ץנַאג

 .רעסישנערעטמַא7ל שטיוועיעסיאט קראפ

 .לעפטרַאּפ ןעסיורג ַא טימ ךיוא ,לָאנַאשטש ַא ןַאמרעגנוי ַא

 ,ןױשרַאּפ רעטקַאּפע ַא .שיפק אב שטיוואקַאסיא םיקַא

 .לעפטרַאּפ ןעסיורג ַא טימ ךיוא .הליכא רעד ןופ טלַאה סָאװ

 .ביוטלעקרעט שטיווַָאניטנַאטסנָאק רַאזַאלפ

 ביײיו א :החפשמ רעסיורג א טימ ןוא דרַאב רעסיורג ַא טיפס ןיושרַאּפ ַא

 .ןערעדנא ם'נומ רענעלק סנייא ,רעדניק עכילטע טימ

 .ןעטסיטַאטס ,ןעניױשרַאּפ ענעדיישרַאפ

 .סָאלק רעטירד ןַאגַאװ ןיא ,סנעגעװרעטנוא רַאפ טמוק עטכישעג יד
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 -סיוא ןעניל עגינייא .,ןעציז ןעניױשרַאּפ ענינייא -- .ןָאנַאװ ןיא)
 -עשט ,ףךעלקעּפ סעצילַאּפ יד ףיוא -- .ןעפַאלש עגינייא ,ןעגיוצעג
 םוצ טנעהַאנ ,קנַאב ַא ףיֹוא ןײלַא רענייא ,טנערַאפ -- .סענַאדַאמ
 -רַאג םעיײנ םעד טכַארטַאב ,לעדנעמיםהחנמ טציז ,רעטסנעפ

 ,{ןיילַא ףיז וצ טדער ,רעטינ

 .ענעצס עטשרע

 ַא יו -- ל?עסיּב ַא ךימ ןָאהטעגנָא .לע דנעמיםחנמ
 ?עסיּב ַא ןעזיוה יד -- ןורסח ַא .דיומ ַא יו -- טצוּפעגסױא .ןתח
 ףיוא רָאנ ! רענלָאק רעד ,יוא ...רענלָאק רעד ןוא ,ךילדלָאמש וצ
 ךיא ןיחואוו ,סייוו ךיא .רֹהָאפ ךיא ...! ןערעוו ןעגרָאװרעד וצ
 רעיא .טנענַא רעטוג ַא ,ייז ןעגָאז ,ןייז טעוו רחיאא ? רהְאפ
 -סיוא עלעטרעוו ַא !גונעג ןיוש ןיא ,ייז ןענָאז ,ןײלַא ןעמָאנ
 ,ייז ןענָאז ,םהיא ןעק עמ סָאװ ,זהנקי פעדנעמ-םחנמ --- ןעדערוצ
 ,קירעביוּב ןיא ,ץעּפוהעי ןיאי : םוטעמוא ,רעגניליש ןעזייּב ַא יו
 ןעשיווצ ,ייז ןעגָאז ,טרהָאפ ?טינ ֹואו ןוא ,עקװעּפעזַאמ ןיא
 ,ייז ןענָאז ,טריפַארטטש !חילצמ טייז ןוא ךעלעדיא ערעייט
 ? טריוט ם'נופ ןעשטנעמ ןעריפַארטש .,.."טדיוט ם'נופ ןעשטנעמ
 ם'נופ םענעי ּפָאטריפַארטש עמ ןוא סָאד ןעמ טמענ ױזַא יו
 ייז שטָאה .ערעשטעוו עזייב ַא ןעסיוו ױזַא ךיא לָאז ? טדיוט
 ןוא ,טנעגַא;תוכלה רדסּכ גָאט ייווצ טנערהעלעג ךימ ןעּבָאה
 רעד ךָאד זיא סָאד ןוא ,ןעבעגעג ךיוא רימ ןעמ םָאה "סנַאװַא,
 ןייק ןייז טינ לאס .ןעסנַאװַא ןעמענ ןעטנעגַא עלַא תמחמ ,רקיע
 ץוח ..ןעטנעגַא ןייק ,ייז ןעגָאז ,ןעוועג םינ ןעטלָאװ ,ןעסנַאװַא
 -יטסנָאק טימ לעפטרָאּפ ןעֶלֹופ ַא טקַאּפעגנָא רימ ייז ןעּבָאה ,הזל
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 ךיז זיא טנענא ןייֵא ױזַא יוװ ,סעיצקורטסניא ךיא ןיימ ,סעיצוט
 ךיז ףראדַאב עמ .טדיוט ם'נופ םענעי ןעריפַארטש תעשּב גהונ
 ..סעיצקורטסניא ךיא ןיימ ,סעיצוטיטסנָאק יד וצ טשרָאקַא ןעמענ
 לָאז עמ !{ַא .ןלעװירב ַא סױרַא:טמוקַאב ןוא ?עפטרַאּפ םעד ףיואיטנעפע1

 טגָאז יװ !?לעוװירּב ַא ס'לעדנייש-הנייש --- ן'חישמ ןענַאמרעד

 ..."םיזעּב ַא ןעמ טניפעג ,רעש ַא טכוז עמ זַא; :עניימ רעגעיווש יד
 סיּפע טּביירש סָאװ ,לָאמ ַא ךָאנ ןענעייל ןענעווטסעד ןופ ףרַאד עמ
 ןיא ענשטוקס אלימְּב ?ןייז םימי ךיראמ לָאז ,עט'תינולּפ ןיימ
 ילעּב דובכל, .ןלעװירב סָאד טנעיינ} .ןוהט וצ סָאװ אטינ ,ןָאנַאװ

 .י"נ לעדנעמ-םחנמ ר"רהומ , ...רוציקֹּב ?..םכחה דיגנה רקיה

 וצ טָאנ עֶלַא ןענעז רימ זַא ,ןעדלעמ וצ ריד ךיא םוק ,סנעטשרע

 ןערעה וצ ריד ןופ עכילמענ סָאד טָאג בענ ,טנוזעג ןעטסעּב ןיא קנַאד
 ,ךרּבתי םשח ןעקנַאד .ןרעביא טסייר} ?..רעגרע טינ רעטייוו ףיוא
 ,ריד ךיא ּביירׂש ,סנעטייווצ, .ןרעטייװ טנעייל} .טנוזעג שטָאח סָאװ

 !ןיוש ורעמיא טסייר1 "...רענייא דמוׂשמ ,ןעּבָאה חֹּכ ױזַא טסלָאז
 טסלַאז .. .ןרעטײװ טנעייל} ...! תוכרּב ערהיא טימ ןָא ןיוש טּביוה יז
 רעד ןיא ןעטרָאד ןעילָאח וצ ,רענייא דמושמ ,ןעּבָאה חֹּכ ױזַא

 םע לָאז ןענערּב ,ץעּפוהעי ןערעטסניפ ןעטסיוו םעד ןיא ,קנערק

 וצ חֹּכ וליפא בָאה ךיא יוװ ,רעייפ ןייא ףיוא םענייאניא ריד טימ
 רעטקָאד רענעש רעד רימ טָאה לּבה-ךסּב זַא ,סיפ יד טימ ןעטנַאלּפ

 ןיא ריד טימ םלועיתיּב ץפיוא רע לָאז ןעגיל --- ןעגיל ןעסייהעג

 עמַאמ יד !ַאהַא .ןרעביא טסייר) " ..טגאז עמַאמ יד יוװ ,תונכש
 ןייז ךייַא לָאז'ס ;טגָאז עמַאמ יר יו ...,  .ןרעטייװ טנעיילז ..!טגאז
 --- קַאלש ַאזַא רָאז ריד ַאנ .. .טכענ-רעטניוו עגנַאֿפ יד ןיא רעכילמייה

 ! םעניימ רעּבעגטיױרּב םעד ,טקישעגוצ טָאג םהיא טָאה הסנרּפ עיינ ַא
 ,סָאד טסייה סָאװ ! טדיוט םוצ ןעשטנעמ ןעריפַארטש טעװ רע

 רַאפ ?טדױט םוצ ןעשטנעמ ןעריפַארטש טסעװ וד ,לעדנעמ
 סָאװ ,ןהעטשרַאפ וצ ןַא טינ טּביוה יז .ןרעביא טסייר "..?סָאװ

 -- עגושמ רָאלק ךָאד טזיּפ, .ןרעטיײװ טנעייל) !רהיא טּביירש עמ

 ,םיױג עֶלַא רַאפ ןוא ןעדיא עלַא רַאפ ןערעו וד טסנעמ ענושמ
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 רעדעיוו ןיוש זיא יז .ןרעביא טסייר} "..טגָאז עמַאמ יד יו ,לידבהל
 ַא :טנַאז עמַאמ יד יו .., .ןרעטייוװ טנעייל} !עמַאמ רעד טימ ָאד
 ךיוא סָאד טסייררַאֿפ ,סעצייל יד ּפֶא םעד טזָאל עמ זַא ,לעדרעפ
 טנעידעגרעּביא טסָאה ֹוד סָאװ ,סע טסייה ,גרַאק .לעדייוו םעד
 --- רעלדנעה ַא : טרָאק רעד ןיא סָאװ ןיוש ןעוועג ,תורז-הדובע עלַא
 ,רעהערד א -- רעהעג ַא ,רעלקעמש ַא -- רעלקעמ ַא ,רעלדנעט ַא
 --- ,ןֹוהט וצ ריד טימ טָאה טלעוו עצנַאג יד סָאװ ,ןחדּב ַא -- ןכדש ַא
 עגידעבעל עטדיוט טימ ןעלדנַאה ןעבורּפסיױוא ךָאנ וד טספרַאדַאּב
 ךיז טעוו רע ,טרַאװ-טרַאװ ;:  ןעּבעל לָאז עמַאמ יד טגָאז יו ,םיתמ
 ...! ןעלוּפ ןיא ץיגרע ךיוא םַא ןייֵא רַאפ ןעלעטשרַאפ דלַאּב ןיוש ריד
 דניצַא ןייז ,לשמל ,טסלָאז ,לָאמ טנעזיוט ןעוועג רעכיילג טינ טלָאוװו
 -רַאפ'ס ,ָאי .ןרעביא טסייר) ?..ינַאּפמַאי טימ המחלמ רעד ףיוא
 וצ ןעמוק ןוא ..,  .ןרעטײװ טנעייל} ..!ךיא הילפ טָא !ךיז םחעטש
 -פעװפעוו-השמ רעזנוא יו ,חלילח ,דנַאטש ַאזַא ןיא םייהַא ןערהָאפ
 ןהֶא ןוא טנעה ןחָא ,רימ זיא רעטסניפ ,ןעמוקעג זיא ס'מהרבַאדיול
 פיוק יד :טגָאז עמַאמ יד יװ ,ןעּבעל ןהִֶא ןוא ּבייל ןהָא ןוא םיפ
 סניטציא ,לעדנעמ ,עשז קנעדעג ,.,. טסיש יז ןעמעוו ןעד טפייוו
 ,המוחמ ַא ןעמוק ריד ףיוא לֵאז'ס : ןעטוג טימ ריד ךיא גאז לָאמ
 רעסישנערעטמַא? ןאגַאװ ןיא ןייראטמוק םענ ; "..הפנמ ַא ,הפרש ַא
 .{ךיז ןעצעז וצ ףיוא טרָא ןייֵא טכוז ,ןַאדַאמעשט ןעסיורג ַא טםימ

 .ענעצס עטייווצ

 *?םָאווק ַאנשזַאמ .ןשירה) רעסישנערעטמַא 9
 ריוא .?עפטרָאּפ ןיא ?עװירב סָאד טלַאהַאב) ?עדגעמיםחנפ

 ןױשרַאּפ רענייפ ַא ,ןּדיז וצו -- ? םעינ אוועשט ַאילד !ךא .ןשיסור
 -ַארמש ןעזָאל ךיז רע טעװ רשפא ..,ןַאדָאמעשט םענעש ַא טיפ
 ? טדיוט ם'נופ ןעריפ

 ? טינ םאװ רַאפ ** -- ? ךייא ןצ ןעמ געמ 4
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 ףיז טצעז ,ןַאדָאמעשט םעד טאטשַאב) רעפישנערעטמַא?

 טעינ .ן{שיסור טדער ,סָאריּפַאּפ א סױרַאיטמענ .,ןעלדנעמיםחנמ ןעבענ קעװַא

 -- ואוושטַאּפ טָאװַארידנַאז ַאדַאנ .ןךיז וצו * ? ַאינגַא סָאװ וא יל

 | ...ןעגָאװ ןיא ּפַאט ַא
 טיגו ?טעינ ַאװעשט ַאלד !ךַא .9 ע ד נ ע ס"מ חנמ

 ףיוא ןַא-טּבױה רע סָאװ ,טוג ץנַאג .ןיז וצ טדער .עלעבעװש ַא םהיא
 | .רעהירפוצ

 .{סָאריּפַאּפ ַא רעטנוא םהיא טנַאטנ רע סישנערעטמַאל

 ..טקעיּבוס *"**ישטשַאידַאחדַאּפ ַא .ןדיז וצ! *" ?יל ָאנדָאנוא עינ
 ןענָאק ןעמ טעװ רשפא ..,רעטיגרַאג םעיינ ַא טימ לַאיצניוװָארּפ ַא

 עלעקווָאחַארטס ןיילק ַא .שטָאח ? טפעשעג א ןעכַאמ םהיא טימ

 ,..תואצוה יד ןענָאלשסיױא ףיוא

 ?טעינ ַאװעשט ַאלד !ךֶא .ןטמעו ?ע דנע מים חנמ

 .שטנעמ רעשיטייל ץנַאג ַא ,סיוא-טהעז .ןדיז וצ טדער ,טרעכיוררַאפו

 .טדיוט ם'נופ ןעריפַארטשרַאפ סיוועג ,םשה הצרי םא ,ךיז טעװ רע

 ןַאק קָאינח ַאזַא טימ .ןדזוצו רע סישנערעטמַאל
 ןערהַאפ וצ תויח ַא .ןשידיא זעדער ןַא טביוה} .שידיא ףיוא ןעדער ןעמ

 טימ ןערהָאפעג זיא ןעמ זַא ! לָאמַא סָאװ ,סָאד טשינ ...ןחַאֿב ןיא
 ןוא ןעּפעלש +***,עיטעיַאמינָאּפ יו ,ךיז ןעמ טנעלפ ,רהופ רעד

 .ןעּפעלש ןוא ןעּפעלש

 ןעּפעלש ןוא ןעּפעלש .ןְדָאנ םהיא טגָאז} : עדנעמיםחנמ
 .ןעּפעלש ןוא

 םייּב תולנ ןיא ןעוועגנ זיא ןעמ .רעסישנערעטמַאכ

 | | ,רצויה דיּב רמוחּכ ,הלגע-לעב

 .רצויה דיּב רמוחּכ .לעדנע סמי-מחנמ
 טימ דיוּב א ןעקַאּפנָא טנעלפרע .רעסישנערעטמַא

 .אוהש םינימאמ ?ּכ ןופ ןענױשרַאּפ

 *ַאּֿפ ַא *** -- ? טינ רהיא טליו יצ ** -- ?רעייפ רשפא רהיא טָאה *

 ? טהעטשרַאפ רהיא **** --- .רעדנעס
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 .אֹוהש םינימאמ 55 ופ .עדנעמדזפ חנמ
 לעקעז א ןוא ,רעּביײװ ןוא ןעדיא .רעסישנערעטמַאל |
 ...חלנ ַא ןוא ,געיצ ַא ןוא ,ןזח ַא ןוא ,להעמ

 ..חלג ַא ןוא ,געיצ ַא ןוא .לעדנעמיס חנפמ
 -ןרַאּב ןעמוקעג זיא ןעמ זַא ןוא .רעסישנערעטמַאל

 ןייז חירטמ ךיז ןעלָאז ייז ,ןענױשרַאּפ יד ןעסייהעג רע טָאה ,ףױרַא
 .הליחמ ךייא טעּב עמ ,ןהענּפָארַא

 .הליחמ ךייא טעּב עמ .לע דנ עמיסם חנמ
 .ץירּפ א רימ ךיא ןיִּב טנייה וא .רעסישנערעטמַא;ל

 ,סָאריּפַאּפ ַא רימ רעכיור ןוא ןָאגַאװ ןיא ,עיטעיַאמינָאּפ יו ,רימ ץיז
 ! ךיקַאקינ יא

 !ךיקאקינ יא .לעדנע מים חנמ
 טאהעג רָאנ טָאה הלעמ ןיא .רעסישנערעטמַא 9

 .ןעּבעל ן'טימ רעכיז ןעוועג זיא ןעמ --- ןערהָאפ עגילָאמַא סָאד
 ַא ,קילנמוא ןיֵא הלילח רעמָאט ,טַאהעג ארומ טשינ טָאה עמ
 -ַאּפ יו ,רעּביא ךיז ןעמ טרהעק רעמָאט ,טסייה סָאד ,עפַארטסַאטַאק
 .ּפָארַא ּפָאק ן'טימ ,סעקשעלַאה יד יו ,טהילפ עמ ןוא ,עיטעיַאמינ

 .ּפָארַא ּפָאק ן'טימ ,סעקשעלַאה יד יו .?עדנעמיםחנמ
 טנערהָאװַאּב זיא ןעמ זַא ,טג .רעסישנערעטמַא 7

 סָאד ,טדיוט ן'כָאנ ףיוא ךעלּברעק טנעזיוט עכילטע טיס שטָאח
 ,עיטעיַאמינַאּפ יו ,ןעפרַאד םינ הלילח ןעלָאז רעדניק יד טימ ּבייוו
 .רעזייה יד רעּביא ןהעג

 רע .ןױיז וצ) ..רעזייה יד רעביא .7 ע ד נע מדיס חנ מט
 ...דרעפ טוג ַא יוװ ,ךיילג טהעג

 רימ ךַאד טהעג רע .ןדיז צו רע סיש ננערעטכַאל
 רהיא טהעטשרַאפ ,ןמז ?כ םורָאװ .ןדיח) !לעקעשַאל ַא יװ ,ךָאנ
 .סע ךיז טהערד ,ךיז טהערד לעדער סָאד ,ךימ

 .סע ךיז טהערד .?לע דנעמיס חנמ
 וצ ףיוא ךיז טרעה סע זַא ןוא .רעסישנערעטמַאל

 ! ַאנישַאמ ּפָאטס -- זיא ,ןעהערד
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 : -  .{אנישאמ פָאטס .לעדנע מימ חנמ
 .ערהיפ ךיז טזַאל רֶע .ןדזוצ) רעסישנערעטמַאל|

 ,וורסח רעד .ןּדיוה} .לַאטש רעד וצ ךיילנ םהיא טימ ןהעג ףרַאד עמ

 עניטנייה .טלעג טימ ןענערהָאװַאּב ךיז ןָאק רעדעי טינ סָאװ

 - .אע-עיע-עגיטנייה טימ ,עיטעיַאמינָאּפ יו ,תואצוה
 ..ע-ע-ע-עניטנייה טימ .9 ע ד נע מי ח נמ
 ,ערעימ עיניַארקָאּפ ,שטָאח יא .רעסישנערעטמַא?

 : יה . ,עלעקוָאחַארטס ַא

 ...עלעקװָאחַארטס ַא ,רימענַארקָאּפ .5 ע ד נע ט-ם הנ

 / {ןעּבעלכ ,םימשה ןמ רַאנ סיּפע יקַאט ךָאד זיא'ס .ןּדיז וצֵנ
 טנַאמרעד דָארג ךימ ּבָאה ךא .רעסישנערעטמַא?

 ַא רענייא .השעמ ַא ןעפָארטעג ךיז טָאה זנוא ייּב סָאװ ,דניצַא

 טנַאמרַאפ טינ ןעּבעל ןייז ףיוא טָאה :סָאװ ,תיבה-לעּב רעניימעג

 -נַאג ןייק טקוקעגנָא טינ ,עיטעיַאמינָאּפ יו ,ךעלּברעק טנעזיוט ןייק

 -ַאֹּב טַאהעג לכש רעּבָא רע טָאה ,ןעניוא יד ןיא רעטרעדנוה ןעצ

 טציא .ןעּברַאק טנעזיוט עכילטע ןיא ןעריחַארטסרַאפ ךיז סנעטייצ

 ,ןהַאּב ןיא ,טכַאדעג ךייַא רַאפ טינ ,גידנערהָאפ ,ןעּברָאטשעג רע זיא

 טנעזיוט ףניפ גנַאל טינ זנוא ייּב טלהָאצענסיוא ּבייוו ןייז ןעמ טָאה

 ! תחַאו תחַא ,םינמוזמ תועמ ןעּברַאק

 טקנוּפ ! תחַאו תהַא ,םינמוזמ תועמ .לעדנעמיםחנמ

 ןעפָארטעג ךיוא ךיז טָאה זנוא ייּב .זנוא ייּב סָאװ ,ענעגייא סָאד

 .ךעלּברעק טנעזיוט ןהעצ טימ רָאנ ,ףניפ טימ טינ -- השעמ אזא

 ! הנפא רשא ?כּב ןעפלעה ױזַא רימ לָאז טָאג

 טנעזיֹוט ןהעצ .ןּדיז רעסױא רע סישנע רעטמַאל

 - ? ןעּברַאק
 .ןעּברַאק טנעזיוט ןהעצ .5פעדנע מים חנמ

 טימ ןָאהטעג ייז ןעּבָאה סָאו .רעסישנערעטמַא?כ

 | ? טלענ עמוס אזא

 ןעּבָאה ייז ?ןוהט ייז ןעלָאז סָאו .5עדנע מים הכמ
 | / !םָארק עפרַאש ַא ,םָארק ַא טנעפעענ
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 ןעזיל ײז א ?ו ?יױזַא .רעסישנערעטמַא?כ
 ? טלענ סיּפע

 !ןוממ ףסאמ !ןעזייל ןימ א ךָאנ .לעדנעמימחנמ
 רעטסעּב רעד זיא טציא .ןדזונ רעסישנערעטמַאל

 טינ .ןדיוה} .לעּבמיצ ן'מיוא ןעמענ םהיא ףרַאד עמ .טנעמַאמ
 טנַאמרעד עמ זַא רָאנ ; םענעּברַאטשעג ַא ןייז אנקמ ,ןעגאז וצ ךייש
 ןוא בייוו א טָאה רעדעי ...עיטעיַאמינָאּפ יו ,ענידעּבעל יד ןָא ךיז
 ..ןוהט סע ףרַאדַאּב רעכילטיא .ןטצפיז! ...רעדניק

 טסעומש סָאד טָא ,וד טסרעה .{טצפמ ?עדנעמיסחנמ
 ןעמענ םהיא טייצ עטסעּב יד זיא טציא טָא .ןדיז וצו !ךָאד ןעמ
 | : .ןיײרַא רדח ןיא

 ,םעד זיא ליואו זַא .{טציו רע סישנערעטמַאל
 .סנעטייצַאּב ּפָא סע טוהט סָאװ

 רעד ,לכש טָאה'ס רעו .ןטצפיו 7 ע ד נ ע מים ח נ מ

 .רעיײט ױזַא טינ רָאנ טסָאק סע ןוא ...רעד ,רעהירפ טּפַאהרַאפ
 : ?ןעד סע טסָאק סָאװ

 ןיא ךיז טדנעוו סע .ןטבעלעגפפוא) רעסישנערעטמַאֿל = !
 ? יקַאט ָאד ןעכַאמּפָא סָאד ןָאק עמ זַא ,ןיימ ךיא .ןערהָאי יד

 ?טינ סָאװ רַאפ .ןטכעלעגפיוא) ?עדנע מים חנמ
 ןעגירק ןעמ ןָאק רעטקָאד א .רע סישננע רע טמא?

 ...עיטעיאמינָאּפ יוװ ,עווטסלעיטעידיווס ַא ןעלעטשוצ ,םעדכָאנ

 רעד ,סָאד הנאד עטצעל יד זיא סָאד .לעדנעמיסחנפ

 | .עמוס יד זיא רקיע

 יד טינ .ןלעפטרַאּפ םוצ ךיז טּפאנ רעסישנערעטמַא?

 .ןערהָאי יד זיא רקיע רעד ,רקיע רעד זיא עמוס

 ,ךילטנייוועג .ן?עפטרַאּפ םוצ ךיז טפַאחנ 5פעדנעמיםסהנמ

 ? טלַא רהיא טנעז לעיפיוו ,לשמל .ןערהַאי יד

 ,ןֶא ךיז רעהענ סָאו ?ךיא .רעסישנערעטמַא?ק
 | 4 טלַא ןיּב ךיא לעיפיוו
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 ? ןָא ךיז רעהעג סָאװ ,טסייח סָאװ .?ע דנ ע מ-םס חנ

 ! ךָאד רהיא טנָאז ,ןערהָאי יד זיא רקיע רעד זַא ,ךָאד טגָאז רהיא
 ןעד טליוו רהיא ?טסייה סָאװ .רעסישנערעטמַאל

 ?ןעריחארטסראפ ךימ

 ך י מס טליו רהיא ?ןעד סָאו .?ע דנ עמדס חנמ

 2 ? ןעריפַארטשראפ

 ןיֵא ךיא ןעד טנעז רהיא .רעסישנערעטמַא?

 | -י | | ? טנעגַא

 !טנענַא-ּפוס ַא !טנענַא ןימ א ךָאנ .?עדנעמ-םחנמ

 ןוא טנַאה יד םהיא טינ ,ףיואטהעטשו רעסישנערעטמַאכ

 שטיוװועיעטיאמ קרַאמ .ןתולױג טימ רָאנ ,ךילפעה ץינַאג רַאפ ךיז טלעטש

 ."לּבעטיווקע , ןופ רָאטיזיװקַא-טנעגַא יֵאנשזורקַא ,רעסישנערעטמַאל

 ץנַאג רַאֿפ ךיז טלעטש ןוא ףיואטהעטשו ? ע ד נע מדם חנ מ

 טמוק סע} .,' ריקַאי, ןופ טנעגַא-ּפוס ,זהנקי ?לעדנעמ-םחנמ .ןטנאגעלע
 ףיוא םרָא ןיֵא טכוז ןוא סענַאדַָאמעשט ייװצ טימ שי פ ק א ב ןַאנַאװ ןיא ןײרַא

 .{ךיז ןעצעז וצ

 .ענעצס עטירד

 ?ָאנשזוָאמ .שיפ ק אב

 .*ַאטסױלַאשזַאּפ .רעסישנערעטמַא?

 | !יטעלַאשזפ .לעדנע מים חנמ
 .סענַאדָאמעשט יד טימ ךיז טגעלעצ ,ןעגעקַא ךיז טצע1  ש י פ ק ַא ב

 טימ דעלשעלפ ןעטרָאד ןופ סיורַאטמענ ןוא ףיוא רע טדניב ןַאדָאמעשט ןייא

 ןַאדָאמעשט ןעטײװצ םעד קעװַאטלעטש ,סנעסײברַאפ ײלרעלַא טימ דעלטסעק
 ,סנעגעוורעטנוא .ןןעסײבנָא םוצ ךיז טמענ ןוא ,לעשיט ַא יוװ ,קירעּפָאּפ

 טינ םורָאװ ,גנידסלַא ךיז טימ טרהיפ עמ זַא ,טוג זיא ,רהיא טרעה
 -סלַא טשינ ןוא ,ףרַאד עמ סָאװ ןעמ טגירק עיצנַאטס רעדעי ףיוא
 ןיימ רַאפ ארומ ּבָאה ךיא .ךיא סע סָאד ,רימ טיג עמ סָאװ ,גניד

 .עטיב +
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 רעקנַארק ןייק טינ רימ ייּב הלילח זיא'ס ,טסייה סָאד - .ןעגָאמ

 טינ םהיא לָאז ךיא ,ארומ בָאה ךיא רָאנ ,רעטייוו יאולח ,ןענָאמ

 טרעה .לעסעק ַא זיא סָאד ,רהיא טרעה ,ןענָאמ רעד .,ןעכַאמ יַלַאק

 רעד ןיא ענישַאמ עצנַאנ יד זיא ,ןעכָאק ֹוצ לעסעק רעד הלילח ףיוא

 ,ןעדיא ,םייחל .ןהסוכ ַא ןַא ךיז טסיג ןוא לעשעלפ ַא ףיואיטנעפע} .דרע

 .{ןעלדנעמיסחנמ רעטנוא:טגָארט ןוא הסוכ א ךָאנ ןָא טסיג1 .טנוזעג ןייז רימָאל

 ןיֵא עניימ זיא'ס .לעסיּב עניזָאד סָאד ,לחומ טייז ,טכוזרַאפ

 .ץכעלָאשנעצנַארַאמ ףיוא עקיָאטסַאנ ענענייא

 -יצראהּבעיל ַא רהעז סיּפע .ןדיז וצנ ?ע דג עמ-ם חנמ

 ןעריפארטשראפ טנַאקענ םהיא ןעמ טלָאװ רשפא  ןױשרַאּפ רעג

 ףיוא ןָא טזיײװ} .ייז רעסעּב טיג !קנַאד א .ןּךיוהַו ? םדיוט ם'נופ

 .{ןערעסישנערעטמַאל

 ,טקנירט .ןועלדנעמםחנמ וצ+ רע סישנערעטמַא?

 -רַאפ םהיא ןַאק עמ .טקעיּבוס רעכילדניירפ א .ןּדיז וצז .טקנירט

 ...תואצוה ןענַאלשסיױא ,ןעריחארטס

 -נערעטמאל רעטנואיטנַארט ןוא ?לעזעלג ַא ךַאנ טקנירט) שי פ ק ַא ּב

 טסייּברַאפ ןוא הקשמ לעסיב ַא ,ךייַא טעּב ךיא ,טכוזרַאֿפ .ןןערעסיש

 ?ַאה .ןעלעדרַאס עטנעכייצעגסיוא .,ןעלעדרַאס עניזָאד יד טימ

 ךימ זָאל ךיא ?עשירפ ?ןעלעדרַאס עטונ ?רהיא טגנָאז סָאװ

 סָאו ,השעמ ַא ףיוא אישק ַא .ןעלעדרַאס ןהֶא ןיירַא געוו ןיא טינ

 ן'טימ טיהעג ןייז ןעמ ףרַאד נעוװ ןיא .געוו ןיא ךיז טפערט סע

 .גנידסלא ןופ רערעייט זיא ,רהיא טרעה ,טנוזעגנ סָאד םורָאװ ,ןעסע

 רהיא טָאה .ןייז טינ ןוא ןיֵלַא טסע ,עקשיק ערַאד לעקעּפ ַא ףיואיטדניב}

 ןיימ ןעכוזרַאפ ןיוש רהיא טנעמ ,ןעלעדרַאס עניימ טכוזרַאפ ןיוש
 .רשּכ יא ,שירפ יא זיא'ס ,טינ ארומ ןייק טָאה .,יאדוַא עקשיק ערַאד

 סָאד ,עקשיק רעסָאוװ יִּבַא טינ ךיא ףיוק ,עקשיק ףיוק ךיא זַא ,ךיא

 עמ זַא םורָאוװ .גנידסלַא ןופ רערעייט זיא ,רהיא טרעה ,טנוזעג

 ,ןעּבעל ןטימ רעכיז םינ ןעמ זיא ,טדיוט ם'ניא ךיז טנַאמרעד
 ,ךעלרעדניק ייווצ טימ ּבייוו ַא םייה רעד ןיא טָאה עמ זַא טרפּבו
 ,ּפָאק ןיא ןעניוא ייווצ
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 ,,+'ייווצ יו ,רהעמ טשינ .ןטסענ רעסישנערעטמַא?
 | ??ּבה-ךס ייוצ .?ע דנעמ-םהחנמ
 ןעמ טכַאמ הלילח רעמַאט ןוא ?נראק .({טעיק) שיפקַאּב

 ? ברַאטש ַא
 ? עיצקעלּפמַאק רעיא טימ ןטסענ רעסישנערעטסמַאל

 רעײַא טימ ,ערה-ןיע ןייק .ןטסע1 5 ע ד נ ע מימ חנ מ

 | ? ןהעזסיוא

 ..ױזַא ןיִּב ךיא סָאװ ,טשינ טקוק .ןטעײקק ש י פ ק ַא ב

 --- ןיוש ךיא טלָאװ ,ןעסע ן'טימ ןעטלַאחרעטנוא טינ ךימ לָאז ךיא

 טייז ,רָאנ טכוזרַאפ ,נַא .{טעקַאּפ א דָאנ ףיואיטדניב} !עה-עהיע

 זיא'ס רָאנ ,טלַאק זיא'ס ! שיילפ ןעטרעכיורעג םעד טָא ןופ ,?חומ

 ַא רעסָאװ יּבַא םינ ךיא ףיוק ,שיילפ ףיוק ךיא זַא ,ךיא ,שירמ

 זיא'ס ? עקרעגוא ערעיוז ןייק טינ רהיא טמענ סָאװ רַאפ .,שיילפ

 רערייא ,ןייז טנוזעג לָאז ּבייוו ןיימ ,סעקדענוא ןייק טינ ,םיגורתא

 ,ןעקַאּפ וצ ןָא רימ טּביוה יז זַא ,םייה רעד ןופ סױרַא-רחַאפ ךיא

 טעּב ךיא ,טמענ ..,טקַאּפ ןוא ,טקַאּפ ןוא ,טקַאּפ ןוא ,יז טקַאּפ

 ס'ּבייװ ןיימ ,קינשיוו רענעגייא זיא'ס .קינשיו ךעלזעלג וצ ,ךייא

 | .הכאלמ

 ייּב ּבייו יירטעג ַא .{טקנרטט רעפישנערעטמַא?

 .ךייא
 .עיירטעג ַא ביי ַא דייֵא ייּב .ןטקנירט) ?עדנעמ-םחנמ
 !עינרעּבוג ַא ןיא עניא .טייהנעטלעז ַא .שיפקַאּב

 ? רהיא טסייוו סָאװ
 יו ,סָאד זיא בייו ןיס טינ .רע סישנערעטפמַאכ

 | -  !{רצוא ןייֵא סיּפע רָאנ ,עיטעיַאמינָאּפ
 ! ביי ןייק טינ ,רצוא ןײֵא .9 עד נע מ-ם חנמ
 .{ רהיא טסייוו סָאװ ? רהיא טסייוו סָאװ .ש'י פ ק ַא ּב
 ן'פיוא ןעטַארטעגנַא .ןיזוצ) רע סישנערעטסמַאל

 ַאזַא .{דיוה} ..גנַאג ַא ןהעג טעװ סע ,טכַאד רימ ..טרָא ןעטכער

 . .ןעצעש ןעמ ףרַאד בייוו
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 ףיוא םהיא טימ טהעג רע .ןדיז ֹוצצ ?ע דנ עמיס חנמ
 ! בייוו ַאזַא ,דובכּב ןעטלַאה ןעמ ףרַאד ּבייוו ַאזַא .ןדיוח! ...ךרד ַא

 סָאװ ?רהיא טסייוו סָאװ .ןץנַארַאמ ַא טלישו שי פ ק ַא ּב
 עטוג זיא'ס .ץנַארַאמ א ,ךייא טעּב ךיא ,טמענ 4 רהיא טסייוו
 ןייק טינ ךיא ףיוק ,ןעצנַארַאמ ןעפיוק העג ךיא זַא ןעצנַארַאמ

 ,רימ טקאּפעגנייט יז ךיוא טָאה סָאד .,ןעצנַארַאמ ערעסָאװ יּבַא

 ..,ךיא ןיימ ּבייוו ןיימ

 יו ,בייוו אזַא .ןץנַארַאמ א טיש רעסישנערעטמַא?
 ,הלילח ,שינערהאוװאּב םוש א ןהָא ,ױזַא ןעזָאל טינ ןעמ רָאט ,ערעייַא

 יו .םולשו סח ,קילנמוא ןייֵא רעמָאט ,לַאפ ןעטסגרע ן'פיוא

 ּבייוו ַא עשטשּבָאװ זַא ,גנַאג םעד טימ הענ ךיא ?עיטעיַאמינָאּפ

 ,רעדניק טימ ךָאנ טסעומש רעוװ ןוא ,ןענעדהָאוװַאּב ןעמ ףרַאדַאּב

 ,עיטעיַאמינַאּפ ,רימ יו ןעשטנעמ עכלעז8 ךָאנ טסעומש רעוו ןוא

 | ...ןעשטנעמ-נעוו
 טינ רָאג סָאד טכַאמ רע .ןדיז וצנ ? ע ד נע מדס הנמ

 ,ןעשטנעמ-געוו סיּפע .ךַאד ןענעז ריס .ןדיוה} !ןעּבעלכ ,טכעלש
 ! רימ ןענעז

 זומ ּבייוו ַא זַא ,גנַאנ םעד טימ ךיוא חעג ךיא .שיפ קַאּב
 עכלעזַא ןופ לָאטיּפַאק ַא טימ שטָאח ןערעכיזרַאפ ,ןענערהָאװַאּב ןעמ
 ,לעטימ ןייא רָאנ ןאהרַאפ זיא ףיורעד .,ךעלּברעק םנעזיוטנהעצ

 ןעריחַארטסּפָא .ןטבעלעפוא} רעסישנערעטמַאל
 : ? ךיז

 ם'נופ ךיז ןעריפארטש .ןטבעלעפיוא) ?עדנע מים חנמ
 | ? טדיוט

 ךיא סָאװ ,ןעפָארטעג רהיא טָאה ןענַאװ ןופ .ש י פ ק ַא ב
 ! ליומ ם'נופ רעטרעוו יד ןעסירעגסיױרַא רימ ייּב טָאה רהיא ? ןיימ

 םורָאוו .בייחמ זיא ?כש רעד .דעסישנעדעטמַא?
 ,עיטעיַאמינָאּפ ,רימ יו ןעשטנעמ עכלעזַא ןענַאק ןעד סָאװ טימ
 | 0 ? רעּבייוו ערעזנוא ןענערהָאװַאב

 !לבש רעטסָארּפַא .ל עד נע מים חנמ
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 ןעלהָאצ ןָאק עמ זַא .טכערעג רהעז טנעז רהיא .שיפק ַאּב

 ןעדייּב ךייא ןופ רעוו .,,.טינ סָאד טסָאק ךס ןייק ןוא ,זייווכעלפסיּב

 | / ?'קסע סָאד ןעכַאמ ןעלעוו טלָאװ

 ,ךיא .ןלעפטרַאּפ םוצ ךיז טּפאזו רע סישנערעטמַא?

 .ןּפָארַא ןעביוא ןופ ןעלדנעמ'םחנמ ףיוא טקוק} .ךילטנייוועג

 ,ךילטנייוועג .ן?עפטרָאּפ םוצ ךיז טּפאַו ?עדנעמ-םחנמ
 ר ,ךיא

 ,יתיתכהמ ?עדייּב ,סָאד טסייה ,רהיא טליו .שיי פ ק ַא ב
 ןיימ ,רעטקַאד ם'ניא .ןלעפטרַאּפ ץ'כָאנ ןַא ךיז טניוב} .רעכיילג ךָאנ

 | .ןייז טינ חעינמ ןייק טעװ ,ךיא

 -כָאנ ןעמ ןָאק רעטקָאד ם'נפ .רע סיש נערעטמַא?

 .ןערהָאי יד ןיא רקיע רעד .עווטסלעיטעידיווס ַא ןעלעטשוצ םעד

 ןעמ ןָאק רעטקָאד ם'נופ רעיּפַאּפַא .לע דנע מים חנמ
 זיא סָאד טָא -- טלַא רחיא טנעז ?לעיפיוו .ןעלעטשוצ םעדכָאנ

 .רקיע רעד

 ?ףיא .שיפ קַאּב

 ?ןעד רעװ .רעסישנערעטמַאל

 ?ךיא ןעד עשז רעװ .לעדנעמז-פחנס
 ןַא ,טלָאװעג ךָאד טָאה רהיא ?טסייה סָאװ .ש י פ קַא ּב

 ..םִא ךייַא לָאז ךיא

 ןעּבָאה ריס ?זנוא טלָאז רחיא .רעסישנערעטמַא?

 י ! ךייַא טניימעג

 !טניימעג ךייא רימ ןעּבָאה סָאד .לע ד נע מיפ חנמ

 ?..גַא ןעד טנעז רחיא ?ךימ ?רהחיא .שיפקַאּכ
 !ןעטנעגַא ,ךיז טהעטשרַאפ .רע סיש נער עטמַא?

 | ? רהיא ןוא ,ונ

 רהיא ןוא !ךילטנייוועג ןעטנענַא .לע דנע מ"ס חנמ

 ? טייז רעוו
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 יז טינ ,ןעסע ם'נופ ּפִא ךיז טלעסיירט ,ףיואטהעטשנ ש י פ ק ַא ב

 -ַאסיא םיִקַא :ןעלעטשוצרַאפ ךימ ערהע יד ּפָאה ךיא .ןטנאה יד
 ."קרָאיוינ , ןופ רָאטַאזינַאגרָא-רָאטקעּפסניא ,שיפקַאּב שטיווָאק

 קרַאמ !הֹּתַא ֹוניחָא ?יױזַא .רעסישנערעטמטַאל

 -יווקע, ןופ רָאטיזיװקַא-טנענַא ,רעסישנערעטמַאל שטיוועיעסיָאמ

 .ןּפָארַא ןעביוא ןופ ןעלדנעמיםחנמ ףיוא טקוק} .'?בעט

 ערעזנוא ןופ ,סָאד טסייח ,רחיא טנעז ,לעדנעמיםחנמ
 טנענַאיּפוס ,זהנקי ?עדנעמ-םחנמ .ןטנַאגעלע}ו !?יקַאט ןעשטנעמ

 ןײז טימ ביוטלעקרעט ןַאנַאװ ןיא ןײרַא טמוק סע} ...'ריקַאי, ןופ

 טכוז .סעליישטעפ טימ ףעלשיוק ,דךעלקעּפ ,סענַאדָאמעשט ךס ַא טימ ,לעדניזעג

 .{ןהחּפשמ רעד רַאפ ןוא ךיז רַאפ טרָא ןײא

 .ענעצס עטרעיפ

 ?םַאו'ק ָאנשזָאמ .ביוט ?ע קרע ט

 .* עיטלָאװזא .שי פ ק ַא ב

 .** םעיווטסלַאװָאדװאס .רעסישנערעטמַאל

 רעײנ רעד} .םעיװטסלָאװַאדערּפס .?ע דנ ע מים חנמ
 ןוא רעדניק ןוא בייו טימ ןעצעזסיוא ךיז ןַאטביוה החפשמ רעד טימ ןיושרַאּפ

 רעד ,רעדימרַאה ַא ,עמוט א טרעװ סע .ךעלקעּפ יד טימ דיז ןענעלסיוא

 טקַאנק רעטומ יד .קנורט ַא ?יװ רעד "!נָאטימ ,עמאמ !ןגָאטימ,, : טיירש

 ןיילק ַא רָאנ ןוא ,ןײרַא ?יוס ןיא דניק םעניילק םעד ןערעדָאי יד טגע2 ,ךעלפינ

 םוצ ףךיו ןערַאּפש ערעטלע יד .טסורב רעד ייב סיוש ןפיוא יו טלַאה דניק

 רעטָאפ רעד .ןעגיובנעלע יד טימ ערעדנַא סָאד סנייא ּפָאזעּפוטש ,רעטסנעפ

 .ןקינשטעליטָאּפ 8 ןעמעוו ןוא ךרוטש ַא ןעמעוו ,שטַאּפ ַא ןעמעוו -- דבכמ יז זיא

 סיוועג ןיוש טלָאװ החּפשמ-לעב אזַא .ןדיז וצ) שיפק ַא ב

 ןיא רעדניק טימ טוג טשינ .ןךיוה} .םריחַארטסעג ןייז טגעמעג
 ? געוו

 .ןעגינעגראפ טימ ** -- .עטיב *
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 ישטשַאידַאחדַאּפ ַא יז א רע סישנערעטסמַא?
 -נוא .ןדיוה1 ...!רעדניק יד טימ דיז ןעריחַארטפ וצ ףיוא טקעיּבופ

 : ? רעווש ,םינּפַא ,זיא רעדניק טימ סנעגעוורעט

 "יזָאד רעד ךיז טלַאװ רשפא .ןדיזו) ?לעדנעמיםחנמ
 ,רעווש .{דיוהַנ ...? רשפא טדיוט ם'נופ ןעריפַארטשרַאפ ןױשרַאּפ רעג

 | ? סנענעוורעטנוא רעדניק טימ ,םינּפַא

 !טדיױט רעד יו רעוש .ביוטלעקרעט
 ? סיוא טזייוו ,גירעטיצ ךייַא ייּב ןענעז ייז .ש י פ ק ַא ּבכ

 ?ייז טעװעלַאּב רחיא .רעסישנערעט מס ַאל

 ?ךייַא ייב עטעװעלַאבעג ,.7ע דנע סד-ם חנמ
 לאו רע ,ןערעטלע םעד סיוטש ַא טגנַאלרע1 ביוטלעקרעט

 .רעייט יו ,גירעטיצ ױזַא םינ .ן{רעטסנעפ ם'נופ ןעטערטּפָא

 .ךייא ייּב רעדניק עניפ .שיפק ַאּב

 ,ענעטָארעג ,ערהךיע ןיק ,רעסישנערעטמַאל
 ,עיטעיַאמינָאּפ

 . .ערה-ןיע ןייק ,ענעטָארעג .לעדנעמ-סם חנמ

 טונ .טוג רהעז ןענרעל .השקשינ ,ביוטל עק רע ט

 .ןןערעטלע םעד וצ-טפור} .רקיע רעד זיא סָאד -- גנוהיצרעד .ןעגיוצרעד

 ! ַאשַארּבַא ,ונ .טנַאה יד ידַאיד םעד בעג ! רעהא רָאנ םוק ,אשַארּבַא
 רהיא טהעז .ןרעטַאפ ם'נופ שטַאּפ ַא טמוקַאב ןוא ןהעג טינ ליװ ַאשַארְבַאַנ
 !ּפָאק ַא סָאד ןיא .ןזעטייװצ ץ'פיוא טזייװ רענ  ?קיּפמעּפ םעד -ַא-טָא
 טימ !ץענייש ַא ,יוא .,ץענייש ַא רָאנ !ךייַא ךיא נָאז ,ןואנ ַא

 ..עטָאלּב רעד טימ ןעכַאמ ךייא רע טעװ ,ךיז ן'הנעט'סיוא םהיא

 !םכח ןייא -- ?רהיא טהעז לענניא טעשזרומרַאפ סנעי ַא סָא

 לעסיּב ַא ןעמ טָאה רימ רַאפ רָאנ ,רעטָאק ן'טימ עמַאמ יד טרעה
 ּבָאה ,טרעהעג טינ ךיוא ךימ טלָאװ עמ ,טסייה סָאד .ץרא-ךרד

  טרעה ,רעדניק ..,{ ךיא סיימש ,יוא ,סיימש ןוא קישטנַאק א ךיא
 --- גנוהיצרעד .סע טסייה ןעהיצרעד ,ןענרהעל ןעמ ףרַאדַאּב ,רהיא

 ,ֿפעקירוועוו עניילק סָאד -ָא- טָא רהיא טהעז .רקיע רעד זיא סָאד

 ךָאנ !קסיפ א ?ךעלסינ טימ םהיא טעוװעדָאה רעטומ יד סָאװ
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 סכילטיא ,טרָאװ סכילטיא טדער ןוא ,רחָאי רעיפ ןייק טלַא טשינ
 !עקדיװַאד ,רעהַא רָאנ םוק !עקדיװַאד ,רעטלַא ןייֵא יו ,טרָאוװ
 רעד ןופ ּפָארַא טינ ?יו ,עקדיװַאד סָאד טפור עמ סָאװ ,?עקירוועװו עניילק סָאר}

 ,עקדיוװַאד ,ריס גָאז .ןרעטַאפ םוצ ּפָאק םעד סיוא:טהערד ,טנעה ס'רעטומ

 .ן"עיט-עיט-עיט, :טרעפטנע עקדיװַאד) ?ךיד ןעמ טפור ױזַא יװ

 -עיט- עיט, :טרעפטנע עקדיװַאד1 ? עקדיװַאד ,טלַא וד טזיּב לעיפיוו

 .עלדיווַאּפ ןעּבעג ריד לָאז יז ,עמַאמ רעד גָאז !עקדיװַאד .ןיעיט

 .{.."!עיט-עיט-עיט, :רעטומ רעד וצ ּפָאק םעד סיואיטהערד עקדיוװַאד}

 יו ,טרָאװ סכילטיא ,טרָאװ סכילטיא 4? ףיורעד רהיא טנָאז סָאװ

 ! רעטלַא ןייֵא

 ַא ןעמ ףרַאדַאּב רעדניק עכלעזַא ֹוצ .ןטלעוק) שי פ ק ַא ב

 .ןעּבָאה ךס

 -ַאמינָאּפ ,ייז וצ ךיז ףראד עמ .רעסישנערעטמַא?
 | .ןעלטראגרעטנוא טוג ,עיטעי

 .ךיז ןעמ ףראד ןעלטרַאנרעטנוא טונ .7 ע ד נע מ-םםח נמ

 טהעז רהיא !לעסיב א שודיח ַא .ּביו ט ? ע ק ר ע ט

 ןהעצפופ ןייק ךָאנ ַאטשינ .{דרַאב רעד היוא טזייווַאב} ?רָאה עיורג

 .חנותח רעד ךָאנ רהָאי

 ןיַא-יַא-יא .ןפַאק ן'טימ טלעקַאש) שי פ ק ַא ּב
 !הרבח אזא ,ערה-ךיע ןיק .רעסישנערעטמַא?

 !ערה-ןיע ןייק ,הרבח ַאזַא .?ע דנע מדם הנמ
 ,ןענרהעל ,ןעכוש ,ןעדיילק ,ןעטלַאהסוא .ּביוטלעקרעט

 ,טסייה סָאד .,רקיע רעד זיא סָאד -- גנוהיצרעד } גנוהיצרעד ןעּבעג

 ענייפ א רהעז ּבָאה ךיא ,טָאנ ןעקנַאד ,הלילח טשינ ךימ גָאלק ךיא

 טימ ךעלברעק טנעזיוט עכילטע עניימ סיוא רימ טייּברַא ,עלעטש

 א והט ךיא זַא רַאנ .ןרענניפ יד יז טזײװַאב} .רעגניפ ןהעצ יד םָא

 רעד ףיוא רימ טמוק סע ןוא ,ערה-ןיע ןייק ,לעדניזעג ןיימ ףיוא קוק

 ...ןייז טינ רָאג לָאז העש יד ,ןעטיה טָאג זָאל ,הלילח רעמָאט ,חבשחמ

 "ךַא טנעה יד ןוא ,טנעיד ּפָאק רעד ןמז לֹּכ ? טהעטשרַאפ רהיא
 ? טהעטשרַאפ רהיא ,..ןעטייּב
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 רימ .טוג רהעז סָאד ןעהעטשראפ רימ {ִא .שיפקַאּב
 טסייה סָאװ ,םעט םעד ןעלהיפ רימ .ןעשטנעמ עניעמעס ךיוא ןענעז
 ,םינּב ?ודינ רעצ

 -ינֲאּפ ,זיא ןעגרָאזרַאפ רעדנק .רעסישנערעטמַאל
 | ! ןעכַאז עטסערג יד ןופ ענייא ,עיטעיאמ

 ,רעדניק ןעגרָאזרַאפ וצ ךַאז עסירגא .?עדנעמיםחנמ
 ! ןענרָאזראפ

 ,ּבייוו ןיימ טימ רדסּכ סָאד הנעט ךיא .ביוטלעקרעט

 סָאד ךיא הנעט ,םוק ךיא וואו . ,רעדנוזַאּב ןעכילטיא טימ ןוא
 ,רימס יװ ,ןעשטנעמ עכלעזט ןָאהטעג ןעטלָאװ סָאװ  :ענענייא

 ...וצ ףיוא ?עטימ ןייק ןייז טינ .לָאז'ס ,עגיסעמלעטימ

 + ?ףךיז ןעריחשרטס .ןרעטרעװ יד סיואטּפאה) שי פ קַא ב

 יַאשטולסַאנ ךיז ןעריחארטסרַאֿפ .רעסישנערעטמַא?

 ? יטרעמס
 ? טדיוט ם'נופ ךיז ןעריפַארטשּפָא .?ע דנ ע טיפס חנמ

 ןַא ,ךייא ןיא העז ךיא .(טבעלעפיוא} ביוטל? עק רע ט

 טיירג עלַא טנעז רחיא זַא ןוא ,טוג רחעז עלַא סָאד טחעטשרַאפ רהיא
 -רשיי ַא רָאנ ףיורעד ןעגָאז ךייא ךיא ןָאק ?קסע סָאד ןעכַאמּפָא
 .ךַאז עטונ א טוהט רהיא -- חַּכ

 סָאו ,סָאד ןעוהט ריס .(טבעלעגפיוא קרַאטש)} ׂש י פ ק ַא ּב

 .ןוהט זנוא טסייה בוח רעזנוא
 -קיד טסעווָאס רעד סָאװ ,סָאד .רעסישנערעטמַא?ל

 | .עיטעיַאמינָאּפ ,זנוא טריט

 / ןעוהט ,רשוי יַּפלע סָאד ןעוהט רימ .לעדנע מים חנמ
 | | ,סָאד רימ

 טשניוו רהיא יו ,ןעפלעה טָאנ ךייַאלַָאז .ביוטלעקרעט
 היחמ ךייַא לָאז טָאג ,ןייז םינשו םימי ךיראמ טלָאז רהיא ,ךייַא
 ; רעדניק ןוא ּבייוו ןיימ טימ ןעוועג היחמ ךימ טָאה רחיא יוװ ,ןייז

 רעניצנייא רעייז ךָאד ןיּב ךיא ,ףיורעד סיורא ךַאּבענ ןעקוק ייז
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 וצ רהיא טנעכער ?עיפיוו .ןלעפטרַאּפ ַא םױױא טּפעלש} .רעזייּפש

 ? סע טסייה ,עמוס ַא רַאפ סָאװ ףיוא ,לשמל ? ןעכַאמ

 ,ועסיוו ריִמ ןענַאק יוװ .{לעפטרַאּפ םוצ ךיז טמענגו שי פ ק ַא ּב

 ?עמוס א ראפ סָאװ

 ריס .ןלעפטרַאּפ םוצ ךז טמענ רעסישנערעטמַא?

 ? העד ַא ןעגָאז ,עיטעיַאמינָאּפ ,ךייַא ןענָאק

 ,תועד ןעגָאז ךייא ןעלָאז רימ ,ךיש .?ע דנע מ-םחנמ
 ? רימ

 ?רימ רהיא ,טסייה סָאװ .ןטנױטשרענג ביוטלעקרעט

 | ...ךייַא ךָאד ?יוו ךיא
 סָאד ןעכַאמ זנוא טליוו רהיא .ןדיז רעסיויא) שיפקַאּב

 ? לעיּפש

 "ארטס זנוא טליורהחא .רעסישנערעטמַא?

 ? יטרעמס יַאשטונסַאנ ןעריח

 טליוו טדיוט ם'נופ ןעריפַארטשּפָא .? עד נע מד חנמ

 ?זנוא ?רהיא

 רחיא ?ךימ--רהיא ?ןעד סָאװ .ביוטלעקרעט

 ?ןעטנענַא ךיוא ןעד טנעז

 .ןעטנענא ,ךיז טהעטשרַאפ !אח-ַאחדַאח .ש י פ קַא ּב

 ? רהיא ןוא ,ונ

 .עיטעיאמינָאּפ יװ ,ןעטנענא .רעסישנערעטמַאל

 ? רהיא טנעז רעוװ ןוא

 ןוא ,ונ !ןעטנענַא ןימ ַא ךָאנ .7 ע ד נג ע מ-ם ח נ מ

 ? רהיא

 שטיװַאניטנַאטסנַאק רַאזַאל .ןטנַאעלעע ביוטל?ל עקרעט

 ןופ רָאטַאזינַאגרָא-טנענַא ןוא רָאטקעּפסניא-לַארענעג ,ביוטלעקרעט

 ."ןעּברוא,

 -ניא ,שיפקַאב שטיװַאקַאסיא םיקַא .ןטנַאגעלע)ו שיפ ק ַא ּב

 ."קרָאיוינ ,, ןופ רָאטַאזינַאנרָא-רָאטקעּפס
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 שטיװעיעסיַאמ קרַאמ .(טנַאגעענ רעסישנעועטמַאל
 ,עיטעיַאמינָאּפ יו ,רָאטיזיװקַא-טנעגַא יִאנשזורקָא ,רעפישנערעטמַאל
 .ןתולדג טימ ןעלדנעמ-םחנמ הףיוא טקוק} .'?בעטיווקע, ןופ

 פעדנעמ-םחנמ ןיּב ךיא ןוא .ןטנאנעלעע לעדנעמיסחנפ
 יד ךיז ןעבעג רעיפ עלַאו ,?ריקַאי, ןופ טנעגַא-ּפוס ,ךיא ןיִּב ,זהנקי
 ןיא ךיז טּפַאט לעדנעמ'םחנמ ןייא רָאנ .ךעלטרַאק יד סימ ךיז ןעטייב ,טנעה

 ..ן אטינ ,ךעלטרַאק ןייק רימ ייּב ךַאנ ַאטינ !ַאװ- וא .ןסענעשעק עלַא

 ?ַאה .הסנרּפ ערעווש ַא .ןטי) ביוטלפעקרעט
 ,טרהַאפ עמ !ףוסיםי תעירקכ ,יוא .{טצפיו שי פק ַאּב

 ...? רעמָאט -- טניימ עמ ,טקעמש עמ
 .ןועלדנעמיםחנמ ףיוא תולדנ טימ טקק} רעסישנערעטמַאל

 ןעלָאז סע ,חשקשינ ןעוועג רשפא טלָאװ סע ? עיטעיַאמינָאּפ יוװ
 ...עיצנערוקנַאק ,עיטעיַאמינָאּפ ,ןעטנענַא ל?עיפ ױזַא ןייז טינ
 ?יצנעמש-יצנערוקנָאק רימ נױט סָאװ .?לעדנעמדםחנמ = -
 טקַאּב עמ ןוא דרע רעד ןיא טניל עמ :שידיא ףיוא טסָארּפ טגָאז

 -.לענייּב

 .גננאהרָאפ



 טייערע: טיישט

 קיּפ גינעק
 ,רי--יייייה--- כאאס

 .הכונח דובכל טקַא ןייא ןיא שזראש א

 ,1910 רהֶאי ןיא ןעּבירשענ





 :ןענַאזרעּפ

 -עּפש , א .טַארקַאטסירַא בלַאה ,דיא בלַאה .דיננַא .רסיאד-לאהושי
 .עזרעב רעד ןופ "טנַאלעג

 .ןיטַארקַאטסירַא יװ ענידיא רהעמ .ביײװ ןיז .ה 2 ח

 .הלכ ַא .עלעק'ריחיתב ַא ,לערעטכעט רעײז .ע סט ר עּב

 .טעטיזרעװינוא ןיא ןײרַא ?יװ .ןתח רהייא .ַא שירג

 .ןעטַארקַאטסירַא עֶלַא .רעבייוו ערעיײז טימ עזרעב רעד ןופ סרעלעט .םטס עג

 .הכונח רעגיטניה :טייצ .ץעּפהעי :טרָא
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 רעד ייב .ָאנַאיּפעטרַאפ ַא .?עבעמ ענייפ .בוטש עשי'תנהילעג ַא1

 יב ?הוטש א ףיוא ,ריט רעד ייב ,ןַאנעביוא .ךעלשיט רַאּפ א טייז

 .ןלעּפמעל-הבונח טעדלַאנרַאפױרעבליז ַא ,טנַאװ רעד

 'הכונח טעדלַאגרַאפױרעבליז ץרעביא ןעגיובעגנא} רסיאיל ארשי

 הש- עש  .ןגינ ַא טימ סיוא טואל ,ךעלטכיל'הכונח ששטנעב ,לעּפמעל

 םי"ה-ה .םד-יימדייפ נדיזתדוזבדאדל (םדוזסדגנ
 א טימ ןָאנ רעד רעטנוא ?יטש סיּפע טגָאנ ...!היזיה ןימיויּב

 ,םינּפ םורפ ַא טימ -- הנה .עטרעב ןוא הנה ןעהעטש םהיא ןעבענ .לעד'נוגינ
 "לארשי .?עּפמעל ן'פיוא זַאטסקע ןיא טקוק ,טנעה יד טגעלעגפיונוצ -- עטרעב

 ּבָאה טָא ?ןעדעירפוצ ?ונ .ןרעטכַאט רעד וצ .ןעגָאז סָאד טגידנע רסיא

 .ךיוא ךעלטכיל-הּכונח טשטנעּבעג ןיוש ריד ךיא

 ? ךעלטכיל-הּכונח טשטנעּבעג וד טסָאה רימ .ע ט ר ע ּב

 .רימ .ריס .ןייג .ןדיז ףיוא טנַאה רעד טימ טזײװ} ה נ חם

 .{גנוררעטסײגַאב טימ ןוא ץלַאטש טימ .רעטומ רעד וצ1 ע ס ר עב

 -ֿלַאנַאיצַאנ רעזנוא דובּכל ,הּכונח דובּכל רָאנ ,ריד טינ ןוא רימ טינ

 -ענ ןעּבָאה סָאװ ,רעעּבַאקַאמ יד ,ןעדלעה ערעזנוא דובּכל ,טסעפ

 ...רעזנוא רַאפ טפמעק

 דובּכל .טכערעג ,טכערעג .ָאי ,ָא .ר סי א-? א ר שי
 .ןן'הנח וצ .וצ דיז טרעהו ...רעעּבַאקַאמ דובּכל ,טסעפ דובּכל ,הּכונח

 .ןוהעג ךיז טזָאל הנח .לעטיה סָאד ןוהטסיוא ליװ} ? ןעגנולקענ ,ךיז טכַאד

 טנייה !אּפַאּפ .ןןעסייהעג בלאה ,ןעטעבעג בלאהו ע ט ר ע ב

 ,לעטיה ן'טימ ןהעג וד טסעוו

 ךָאנ ןיוש ךָאד זיא סע ?טסייה סָאװ .רסיאיל ארשי

 ..טסעג ןעמוק טָא ,םעד רעסיוא ןוא ,..וינעדניק ,ןעמעלַא

228 
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 ,הֹּכונח בעילוצ ,לָאמ ןייא ךיוא ןענעמ טסענ יד .ע ט ר עב

 -סיוא ןעלעוו ךעלטכיל-הּכונח יד זיּב שטָאח .ןעלטיה יד ןיא ןעציז

 טמוק הנחו .ןעטדַאש טשינרָאג הלילח ייז טעוו סע .השקשינ .ןהעג
 ןעטנַאילירב ןיא ןעמַאד יד .ניד'בוטיםוי ןַאהטעגנַא עלַא .טסעג יד טימ קירוצ

 בךעלטכיל ענעדנוצעגננַא יד ןעהעזרעד ,ןעליבסנַאמ יד .טנעה יד ןיא סלוקידיד טימ

 ייז ןעֶלַאז יצ ,טינ ןעסייו .ןהעטש ןעביילב ,לעטיה ןיא תיבהלעב םעד ןוא

 .{ןיינ יצ ,ןעלטיה יד ןוהטסיוא

 !עיטױלַאשזַאּפ ! םיסָארּפ יטסָאלימ .ר סיא-? א רשי

 !ןעמַאקליװ !םיאּבה םיכורּב .{ךיז טּפַאהרַאפ ,רעטכַאט רעד ףיוא טקוק}

 .הכונח ,עיטידיוו .ןלעּפמעליהכונח ןפיוא טזײװ} .ךייַא טצעז ,טציז

 .ךעלטכיל-הכונח טשטנעּבעג רהיא .רעטכָאט רעד ןָאהטענּבעילוצ

 .{טכַאל} ..ןערָאװעג טלעוו ַא

 -הּכנח טשטנעּבענוד טסָאה ריס טשינ !ַאּפַאּפ .עט ר עּב

 | ...ןופ ןעקנעדנָא םוצ רָאנ ,ךעלטכיל

 ,ריד טשינ .ָאי ,ָאי .ןדיז טּפאחרַאפנ ר ס י א"? א ר שי

 ...רעעּבַאקַאמ דובּכל ,טסעפ דובּכל ,הּכונח דובּכל רָאנ ,ריד טשינ

 ךיז טרעה סָאװ ?רהיא טכַאמ עשז סָאװ .טציז .ןטסעג יד וצָנ

 סָאװו ?עזרעּב רעד ףיוא ךיז טרעה סָאװ ? טדָאטש ןיא סיּפע

 ? "סעיצַאלעגנעּפש , עיינ סיּפע ? ןעסרוק יד טימ זיא

 אועשטינ ?ןערעה ךיז לָאז סָאו .טס אנ רע טשרע

 .ענעמערעּפ ןייק ןעמוקעגרָאפ טינ עזרעּב רעד ףיוא .,ָאװַאננעּבָאסַא

 .ןועטרעב וצ1 ..עניַאקַאּפס ןייז טנַאק רהיא .טסעפ ןענעז ןעסרוק יד
 ! אקשטעטרעּב ,יטסַארדז

 .ַאקשטעטרעּב טינ ,סנעטשרע .ע ט רע ב2

 אטרעּב .טָאװַאנװ ,טסעי ָאט .ט ס אג ר ע ט ש ר עי

 | ...ַאנװװעיליאַארזיא
 .,היתּב רָאנ ,ַאנװעיליאַארזיא אטרעּב טינ וא ,ע ט ר ע ּב

 ןיֵא טימ ןעמעש וצ סָאװ ךיז ָאטינ .,ל?ארשי-תּב היתּב ,טושּפ

 .ןעמָאנ םענענייא

 ?ךירָאטװַאװ א .ט סַאג רע טש רע
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 "?ךירָאטװַאװ, ַא רַאפ סָאװ ,סנעטייווצ ןוא .ע ט ר ע ּב

 בוט:םוי טונ ...? טנייה ?יטסארדז, ַא רַאפ סָאװ ןוא ךייַא ףיוא

 ? רענעש טינ ןעד זיא

 ?רָאנ בוט-םוי טוג ַא .ט סא ג רע טייווצ

 ןפיוא טזײװ)} .הכונח ?ןעסענרַאפ .ר ס י א"ל א רשי
 .ןלעּפמעל-הכונח

 .{לוק בָארג ַא טיס ,םַאוגנַאל טדע}1 ט ס א ג ר ע טי ר ד

 יקַאט זנוא ךָאד ןעמ טָאה םעד פעילוצ .ָאנרעיוו ָאננעשרעווָאס

 ,טעשַאלגירּפ

 .ןענָאז רהיא טליוו -- ןעדַאלעגניַא .ע ט ר ע ּב

 .ינילּב אנ ןעדַאלעגניֵַא .ט סַאג רעסטרעפ

 .ןעגָאז רהיא טליוו --- סעקטַאל ףיוא .ע ט ר עב
 -ַאקיא ס .סעקטַאל ,ָאּנשטעינָאק .ט סאג רעט פניפ

 .יֵאקשטָאר

 .ןענָאז רהיא טליוו -- ץלאמש טימ .ע ט ר ע ּב

 ,ץלאמש ַאר זיא'ס .ןתועדח ?כל ןייז אצוי ,ןעטעלגראפ יו הנ ח

 םא ,גנידסלא ןייז טעו'ס .ןעווירג ָאד זיא'ס ,ערקיא ָאד זיא'ס

 .טייהרעליטש ייז טימ טדער ,ןעמַאד יד וצ ךיז טדנעו} .גנידסלַא ,םש הצרי
 ,סלוקידיר יד טימ ךיז ןעלעיּפש ,ןעטנַאילירב יד טימ ןעלקניפ ,ןעלכיימש ענעי

 .ןטפַאשלעזעג רעד ןיא טייקענמוס ַא ךיז טלהיפ סע .ןעטעלַאוט יד טכערזוצ ןעכַאמ

 ,םלוע םעד רעכיליירפ לעסיב א ןעכַאמ לו ר סי איל א רשי

 ענירג יד ףיוא ןעניוא יד טימ טוײװ} !הנח .ן{בייוו סָאד ףור ַא טוהט

 .{ךעלשיט

 ןַאּפַאּפ .ןליומ ס'רעטָאפ ן'רעביא טנַאה רעד טימ) ע ט ר ע ּב
 .ןדניק טעװעלאבעג ןיילק ַא יװ ,ןַא ךיז םזָאלב! ..סָאד טשינ רָאנ

 ?"סָאד, סָאו .ןגידנעלכימטש) ר סיאדל ארשי
 רעד ףיוא טקוק} ..!סָאװ ןיוש טסייוו וד .ןטכַאנ ע ט ר עב

 יד טימ רעביא ךיז טקוק רעטָאפ רעד .רעטָאפ םוצ טקניו רעטומ יד .רעטומ

 .ןטייקליטש עמהענעגנַאמוא ןײַא טשרעה םע .טסעג

 סעקטַאל .ןטייקליטש יד ןערהיראב יו טסַאג רעטשרע
 ! אוומסנעשזטשלב אישקַאק ,ךַא -- ןעווירג טימ ןוא ץלַאמש טימ
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 רימ טָאה .ןטכַאלו ??ַאװטסנעשזַאלּב ַאיַאקַאקע .ע ט ר עֹּב

 טלָאז יאמל :ןענערפ ךייַא לעוו ךיא סָאװ ,טינ ל?עביארַאפ ןייק
 ,טכַאד רימ ? ןושל ןענייא רעייַא טימ טינ אקוד ןעצונַאּב ךיז רחיא

 ט כב ע ?ש רעדייא ,שידיא ט כ ע ר ןעדער רעכיילג לעיפ זיא'ס זַא

 טלעטש טסַאג רעטייווצ רעד .ןושל הַא טביילב טפַאנ רעטשרע רעד} ...שיסור

 .{םהיא רַאפ ןייַא דיז

 יּבַא ,עלעדייר ָאט עלעדייר קַאי .ט ס ַא ג רע טייווצ
 טימ ןוא ץלַאמש טימ סעקטַאל .ןדיז טקעלאב} .עלעניימ ערּבָאד

 םעד ןופ רעּבירעד טלַאה ךיא .ןעסענעג טינ גנַאל ןיוש --- ןעווירג

 ...סעקטַאל ןעסע ןָאק עמ סָאװ ,בוט-םוי

 וצרעד ןוא .ָאנרעיוו ָאננעשרעווָאס .טסאנ רע טיר ד

 .ןועהעטש ךעלשיט ענירג יד ואוו ,ןיחַא טקוק1 ..לעטרעק ַא ןעכַאמ ךָאנ

 ךיַא רַאפ בוט-םוי רעד טָאה רחעמ .ןשיטַאּפש} ע ט ר ע כב

 ? ןעקנעדנָא םוש ןייק 4? הטרעוו רעדנַא םוש ןייק

 ַא טרעהרעד .ןעליוק עסייה ףיוא יװ טצי1 ר ס י א"? א ר שי

 ? טגנילק עמ ,ךיז טבַאד .ןבייוו םוצ .,גנולק

 .אשירג ןייז ףרַאד סָאד .ח נ ח

 ?טינ ריד טניל "שרעהה .ע ט רעב

 .ןריט רעד וצ ךיז טזַאל) .".שרעה, -- ךיא ןייפ .ה נ ח

 "ניק עגיטנייה .ןגידנעלביימש ,טסעג יד צו ר סיא-? א רשי

 | - ..קירוצ ןָאהטעג םענ א ךיז ןעּבָאה ! רעד

 ? ַאּפַאּפ ,קירוצ סיּפע סָאו .ןרעביא םהיא טנַאש} ע ט ר ע ּב

 | ,קירוצ טינ ,סטרעוורַָאפ
 קירוצ ...ױֹױזַא יקַאט ןיימ ךיא ,טנדָא .רסיאד?ל א רשי

 ....טָאג ןעשידיא םֹוצ ...םוצ .ךיא ןיימ טייקשידיא וצ

 -  {ַאה-אה .נאו טסַאג רעטשרע = }
 .עיצקַאער עסיורג ַא ןערָאװעג .ט ס אג רע טייווצ
 ענלָאּפ ַא .ָאנרעיװ ָאננעשרעווָאס .ט סאג רע טיר ד

 ,עיצקַאער
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 סע טסייה ךייֵא יב !ַאחיאה-אח .{דיז רעסױא עטרעג

 ! ? עיצקַאער
 ;ןוהט לָאז רע סָאװ ,טינ טסײװ ,ףיוא ךיז טּפאנ רסיאילאהשי

 .{ןַאשירג טימ ןֵא טמוק הנח סָאװ ,היחמ ךיז זיא

 ַא טימ עקרושזוט ַא ןיא ,טנעדוטס א יװ טעמכ ןַאהטעגנַא ַא שיר}ג

 "תכונה סָאד טהעורעד .לעטיה סָאד ןוהטסיוא ?יװ .לעטיה שיטנעדוטפיבלַאה

 טנעגעגַאב1 ...ווַארדז .{דיז רע טּפטחרַאפ ,ןעלטיה יד ןיא ןעמעלַא ןוא לעּממעג

 ףיוא ןעטרעב וצ! !בוטיםוי טוג ַא ,טסעי ַאט .ןןעניוא ס'עטרעב טימ ךיז

 טעּבעּב טאריל ךַאמסע דַאעמ .ןטנעצקַא ןעשי'דרפס ן'טימ ,שיאערבעה

 | /  ...טָאזַאה ַאדַאּבכינה ַאכיוװא
 דאבכינאה ךיווַא טעּבעג .ןזעזיירג יד םהיא טכירראפנ עטרעּב

 | .עזַאה
 ..ַאכילס ,טסעי אט .ןדיז טּפַאחרַאפ1 ..טַאוװַאנװ .ַאש י ר ג

 -סיהַאה טע עזַאה דַאּבכינַאה ךיװַא טעּבעּב טָאריל ךַאמסע דָאעמ
 | ! עזַאה דַאבכינַאה טורדַאט

 אדַאבכינאה טורדַאטסיהַאה .ןםהיא טכירראפפ) ע 8 ר ע 3ב

 : -  ..טָאזַאה
 !אכילס ,טסעי אט .ןױיז טפאהראפ) ..ַאנו .ַאש ירג

 -בינאה טיאַאּבַאּב ףעסאטיהעש ,טָאזַאה אדאבכינאה טורדַאטסיהַאה
 ...טָאזַאה דַאּב

 | .עזַאה .{םהיא טכיררַאפ1 ע 8 ר ע 3

 ַאיכטוא דָאװַאק יישניר םיא ...עזַאה ,ןעק .ַאׁש װ ר ג
 ימואעלאה גַאכַאה דָאסעי לַא לָאדַאנ ימואעל טואווַאהַאלטיהעוװ
 ימואעלַאה ונײטַאפסוא וניײטוּברַאט דָאסעי לאעװ לָאדַאנַאה
 ...לָאדַאגאה
 טימואעלאה 'ונײטַאפסוא .ןםהיא טכירראפ1 ע ט ר ע ע ..}
 | : ...ַאלָאדנַאה

 הלכדתח ןעו ,טייצ רעד ןיא} ..!טַאװַאניױװ .ןטציוש} ַאש ירג

 ,טסעג יד ןעלעווק ,טייז ַא ףיוא לָאמ עלַא קעװַא דיז ןעהיצ ןוא שיאערבעה ןעדער

 .{ךיז ןעשיוצ רעביא ךיז ןעדעד
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 !ַאװטסנעשזַאלּב ַאיַאקַאק .טסאג רעטשרע

 ַאנ שזָאהָאּפ ...סיזַאי ינטסעלערּפ .טס אג רעסייווצ
 | ..יקסנַאילַאטיא

 "סיא ַאנ .ָאנרעיװ אננעשרעוָאס ,ט סַאג רע טיר ד

 ...יקסנַאּפ

 .קסנַאּפסיא ַאנ .טסַאג רעטרעפ = }
 ..קסנַאּפסיא ,יקסנַאּפסא .טס8אנ רעטפניפ

 וא רימ ןעּבַאה סָאד .ןרעגנעל יװ רעטײרבב) רפיאילארשי
 "ֹּבֶא -- ךיא ןיימ ,עוטסעשטשירַאװָאט רעיינ רעד ןעקנַאדרַאפ
 .עווטסעשטש

 ?ָאװטסעשטשּבָא ַאיַאקַאק .טס ַאֿג רע טש הרע

 .. םורדַאטס, ךיז ןעפור סָאװ יד טָא .ר ס'יא-ל ארשי
 ?קַאק ?קַאק .טסַאנ רעטייווצ

 ."סורדַָאטס, .רסיאילארשי
 ."סורדאטס ,,ָאנרעיוו ָאננעשרעװָאס .טפַאג רעטירד
 ,"סורדאטס, טינ ןַאּפַאּפ .ןןעטײװ רעד ןופ רעטָאפ םוצנ עט ר עב

 ."תורדּתסה , רָאנ

 ."סורדַאטסיא, ,אדו .רסיא-לאהושי

 ! א"ה ַא טימ ,"תורדתסח, רָאנ ,סורדאטסיא טינ .עטרעּב

 ? ךיא נָאז ןעד ױזַא יו !ךָאד ךיאנָאז .רסיא-לארשי

 וצ םינּפ ץ'טימ אשירנ ,ערעדנַא סָאד ןעגעקַא סנייא ןעציז עטרעב ןוא אשירנ}

 אשירג .טייהרעליטש ןיוש ןעדער ,ןַאשירג וצ םינּפ ן'טימ עטרעב ,טסענ יוד

 יד סָאװ ,טימרעד ףיז טצונַאב רסיאללארשי .טנעה יד טימ טריכוקיטסעשז

 טהעטשרַאפ הנח .ן'הנח וצ קנואו ַא רע טוהט ,םינּפ ן'טימ ןיהא טציז רעטכַאט

 עייג ייוצ סיואדעסכַאװ סע .דךעלשיס ענירג יד טקורענוצ ןערעו ליטש .םהיא

 םוש ַא ןהַא טשרמולכ ,זייווגיצנייא .דעלטשרעב ,ךעלדיירק ,ןעטרַאק דעלשעּפ

 יד םורַא ,ןעמַאד ערעיײיז טימ ןעליבסנַאמ יד ,טסעג יד סיוא ךיז ןעצעז ,הנווכ

 .ןעטרָאק ףעלשעּפ ייוצ יד וצ טדנעװעג ןענעז ןעניוא עלַא .ךעלשיט ענירג

 ןעטייוצ םוצ ךיז טמענ טסַָאג רעטשרע רעד .לעשעּפ ןייא טסענ תיבהילעב רעד

 .ףעלדמעה ערעייו ןופ קַאנק ַא םיס ןעסירעגפיוא ןערעװו ןעטרַאק יד .?עשעּפ
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 ייז יב ןעניוא יד .סלוקידיר ערעייז וצ ןעצפיז ַא טימ ףיז ןעמענ ןעמַאד יד

 .{ךיק ןיא ּפָאטהעג הנח .ןענערב

 טסייה ,עשז סָאו .(תינהלעב םצו טס ַאג רעפ ׁש ר ע

 ? טנָאז רהיא סָאװ ,עווטסעשטשּבָא עיינ עגיזָאד יד ,יז ?יוו ,סע
 ןעלעיּפש ?לעיפש ַא רַאפ סָאװ ןיא {ַאדַאּפסַאג .{טסעג עגירעביא יד וצנ
 ? הּכונח ידַאר ַאילד טנייה רימ

 זַא ,סנעטשרע ,ליו עװטסעשטשבגָא יד .רסיאיל ארשי
 אפ ןעדער ןעלָאז ,ךיא ןיימ ןעדיא עֶלַא ,/ןעטנַאלענעּפש, עלַא
 ןעכַאמ .ןןיירא ןעניוא יד ןיא טסענ יד טקוקרַאפ} .יקסיערוועי-עינווערד
 ? גיצכעז"וא-סּכעז ַא רָאנ רשפא יצ ?לעסנַארעּפערּפ ַא רימ

 ןעדער ןעלָאז ,רהיא טנָאז ,עלַא .ט ס ַאג רעטייווצ
 ךימ ןעטלָאװ ,ומעיֵאמ ָאֹּפ ...! ָאהֶא ? יקסיערוועי-עינווערד ַאּפ
 .ןועמַאד יד ףיוא טקוק} .לעיּפש עשטשּבַא ןייֵא ןעלעיּפש רעסעּב

 5עיּפש עשטשּבא ןייֵא .ןםענייאניא עלַאו | ע מ ַא ד
 -בֶא ןיֵא .ָאנרעיװ ָאננעשרעװַאס .ט סַאג רע טירוד

 + ,לעיּפש עשטש

 ַא ?עקלעקוטס ַא ,רעימירּפָאנ .טסַאג רעטרעפ
 | ? קָאשטנַאּב

 ?ףעטרעמ-לעטרעט א טינסָאװרַאֿפ .טסאג רעטפניפ
 | .ןןעמַאד יד ףיוא טקופ}

 !לפעטרעמ-לעטרעט ַא .ןםענייאניא עלא ,טבעלעגפיוא}  ן ע מ ַא ד
 ! לעטרעמ-לעטרעט ַא

 -?עטרעט ַא .ןטנַאה ַא ןַא טנַאה א טבײר) טסַאג רעטשרע
 ! אוטסנעשזַאלב אישקַאק ?לעטרעמ

 ןיא טלעיּפשעג טינ גנַאל ןױש .ט סַאג רע םייווצ
 | ,לעטרעמ-לעטרעט

 אננעשרעווַאס .ןןעמַאד יד ףיוא טקק}) סט סאג רע סיר ד
 -לעטרעט ןיא טלעיּפשענ טכַאנ עצנַאג ַא ןעטכענ םשרע .ָאנרעיוװ
 ! לעטרעמ
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 -לעטרעט ןיא טלעיּפשעג גָאט זיִּב !אח-אח-אח .ןע מ ַא ד

 ! לעטרעמ

 -רעט ַא סע טּביילּב ,ַאדָאּפסָאג ,ָאלַא .ר סיא*ל א רשי
 זַא ,טגָאז רעטכַאט ןיימ .ןועטראק יד וצ ךיז טמעננ ...??עטרעמ-לעט
 ךיא ןיימ ,"ןעטנאלעגעּפש , עלא טציא ןיוש ןעדער דנַאלסיױא ןיא

 -םיונוצ םעד בעילוצ טָאה עמ .יקסיערוועי-עינווערד ָאּפ ,ןעדיא עלַא

 רעזנוא .יז טנָאז ,ןָאילימ ןעּבלַאה ַא ,טלעג עסַאמ ַא ,טלעג ןעּביױלקעג

 .טנעזיוט ןהעצ טקנעשעג ךיוא טָאה שטיוועיליאַארזיא וועיל

 ןהעצ שטיוװעיליאַאדא ועל .ט סַאג רע טש רע
 יד טלַאה רעוו ,ַאדָאּפסָאג ! ַאוװטסנעשזַאלּב שאיאקַאק ?טנעזיוט

 | | ? קנַאּב

 -עינוערד ףיא טנעזױט ןהעצ .ט ס ַאג רע טייווצ
 רעוו .ןעטרָאק ןעפרַאו ןעמ זָאל ? עיטעיַאמינָאּפ יו ,יקסיערוועי
 לעב םוצ) .קנַאב יד ןעטלַאה טעוװ רעד ,"זיוט , יד ןעּבָאה טעוו'פ

 !ַאטסױלַאשזַאּפ .{תיבה

 "עג זיא סָאד .ןןעטראק ןעפרַאװסױא טטענ רסיא-?ארשי

 ןעטלאהעג טָאה סילַאיּב רעד טָא סָאװ ,עינַארּבָאס רענעי ףיוא ןעוו

 .יקסיערוועי-עינוװערד ַאּפ שטעיר ַא ךיא ןיימ ,"עיצַאלענעּפש , ַא

 רע זַא ,ןערָאװעג ןעלעפעג ױזַא ןעשטיוועיליאַארזיא וועיל סָאד זיא
 .טנעזיוט ןהעצ טימס סױרַא זיא

 איַאקַאק .ןןעטראק יד ןיא וירא טטק} טספ ַאג רע טש ר ע

 ? קיננעלשימארּפַאסעיל רעד ? קילַאיּב רעסָאװ ...! ַאװטסנעשזַאלּב

 !אח -אח" ַאח .ןןעטרַאק יד יא טקק1} טסַאג רעטייווצ

 -ָאסעיל ןייק טינ זיא קילַאיּב רעד ? קיננעלשימָארּפָאסעיל יִאקַאק
 .טעֶאּפ ַא רָאנ ,קיננעלשימָארּפ

 -ָאסעיל א .ָאנרעיוו ָאננעשרעװוָאס .ט סַא1ג רע טיוד
 .טעֶאּפ א ךיא ןיימ .,.קיננעלשימָארּפ

 ט טעאּפ א ? א .ןועטרַאק יד יא טקק) טסַאנ רעטרעפ
 | * ..גֹורפ ,טישטַאגז



 201 קוּפ גינעק

 רעזנוא } ַא ..נורפ ,ָאנשטעינָאק .טסַאג רע ט פניפ

 םוצ) .ריקנַאּב רעד רע זיא ,לעזייט סָאד טּפַאחעג טָאה תיבהדלעב

 | {ויַאילווַארדזַאּפ .ןתיבהילעב

 ןעשיוצ} !םעיַאילװַארדזַאּפ !םעיַאילװַאדדזַאּפ .ן ע מ ַא ד
 ןעמַאד יד .ןע?הוטש יד וצדזעקור ןעליבסנַאֿפ יד .גנונעוַאב ַא טרעוו םלוע

 ןעניוא יד .טלעגניילק ?עסיב סָאד סלוקידיר יד ןופ ןעצפיז ַא טימ סיוראזזעהיצ

 | | .ןןענערב יז ייב

 קשח ןערעדנוזאב א ןהֶא טשרמולכ ךיז טמעו ר סי א"ל א רשי

 ןעלעוו .אלימ ?ריקנַאּב רעד ,סע טסייה ,ךיא ןיּב .ןקנַאב רעד וצ

 .ןועדעי וצ .טלענ ףיונוציטמעג .ןעטרַאק סיואטלייט| .ןערילעגעּפש רימ

 .ןןעטייוו רעד ןופ ןַאשירג וצ טקניװ} ? רעייט יווװ ?ןעטרַאק ל?עיפיוו

 ענדעשז טימ טקוק ,ןעלדָאנ ףיוא יװ ,טייצ עצנאנ יד טציז) ַאש ירג

 ,רעגניפ ייווצ ןעטייוו רעד ןופ ןתוחמ םעד טזײװַאב ..ףעלשיט ענירג יד וצ ןעניוא

 הרבה רעד טימ סיױרַאטדער .ןעטרָאק ייוצ ךיוא ,סע טסייה ,טגנַאלרַאפ רע זַא

 .ן"םיא , םעד טנַאטַאב} ..םיאַאטש ..םיאַאנש .ןתידרפסה

 עינַאּפמָאק רעד וצ סעצײלּפ יד טימ ץלַא ךַאנ טציז סָאװ) ע ס ר עב

 םוצ טרעדנואוורַאֿפ .ךיז טוהט ןעטניה סאו טינ טהעז ,ןתח םוצ םינּפ ן'טימ ןוא

 רעד ,קירוצ ּפָאק םעד סיואטהערד) ? םיתׂש סָאו ? םינש סָאו .ןזתח
 .{טנעה יד טימ קסעֶלּפ א יז טוהט ,ןעטרָאק יד טימ ךעלשיט ענירג יד טהעז

 .ןןעטרָאק יד ןעמענקעװַא םהיא ייב ליװ ,רעטָאפ םוצ וציטפיל} !ַאּפַאּפ

 ןיא טָאג !וינהיתּב !אקשטעטרעּב .ר סיאיל א רשי
 ..טסעפ א ?הּכונח זיא טנייה זַא ,ןעסעגרַאפ טסָאה ! ריד טימ
 --- ךיא ןיימ ,/ןערילעגעּפש ,, וצ הוצמ ַא זיא טנייה ...רעעּבַאקַאמ ַא
 ,ןעדיא עטסמורפ יד ,טלעוו עצנַאג יד .ןעטרָאק ןיא ןעלעיּפש וצ
 . ?סָאװ ,ַאדַאּפסַאג .ןטסעג יד וצו .ןעטרַאק ןיא הכונח ןעלעיּפש

 | : | ? ױזַא טינ
 אננעשרעווַאס .ןןעמַאד יד טימ לוק ןַײא ןיא עא ט ס עג יד

 ,ָאנרעיוו ָאננעשרעוואס ,ָאנרעיוו

 וצ1 .םענייד ןתח םעד ליפא גערפ .ר סיאיל ארשי
 ?וד טסגייווש סָאװ !שרעה -- ךיא ןייס { ַאשירג ,ןזצשירג
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 .ןטנעה יד טימ טכַאמ .שיאערבעה ףיוא ,ןעטרעב וצו+ ַאשירג
 לעצייא לעּבַאקטינ רַאווק ַאקונַאכעּב םיסיטרַאק קעכאסעל לַאװַא

 ! טיטוּברַאט טימואעל טיאַאּב לָאק

 ימואעל טיאַאּב .ןןעויירג יד םהיא טכירראפ) ע סט ר ע ב

 | ...יטוּבראט

 טיאַאּב !ַאכילס ,טסעי אט ..טָאװַאניװ .ןטצישנ ַאשירג

 ...! ירָאטסיה ַאדוווא ָאלַאה עז ...יטוברַאט ימואעל

 ..טירָאטסיה ַאדווװא .ןםהיא טכירראפ} ע ט ר עב

 !אכיס .אש ירג

 ךַאנ סָאלק א ןעטרַאק יד ?ײװרעד סהאטגע1} ר סי איל א רשי
 -עג סע ךיז טָאה רהיא !ןערָאװעג טלעוו א .ןטסעג יד וצ .סָאלק א
 יד ןוא ,ןעטרָאק ןיא "טרילענעּפש, עטַאט רעד ?לָאמַא טכיר
 ...יקסיערוועי-עינווערד ַאּפ טדער רעטכָאט

 -לעב רעד סָאװ ,ןעטרָאק יד ןיא גדנעל)ו טס ַאג רעטש רע

 -- יקסיערוועיזעינווערד .ןסאלק ַא ךאנ סָאלק ַא שיט ן'םיוא סיוא:טנעכ תיבה

 ןעמונעגסיוא טינ ךָאנ טָאה רענייק ! ַאװטסנעשזַאלּב ַאיַאקַאק
 ? סַאלק עטייווצ

 יד ןיא ןעגיוא ענידנעמאלפ טימ טקק)} ט ס אנג ר עטייווצ

 טינ רענייק ךױא טָאה סאלק עטירד !קיזַאי ינדושט .,ןועטרָאק
 / .יקסנַאילַאטיא אנ שזָאחַאּפ .,ןעמונעג

 "סיא אנ .ָאנרעיו ָאננעשרעװַאס .טס ַאג רע טיר ד

 | ...יקסנַאּפ

 טינ רענייק ךיוא טָאה סאלק עטירד .טסאנ רעטרעפ

 ...יקסנַאּפסיא ַאנ שזָאחַאּפ ןעשטָא ...ןענָאלשעג
 רשפא ...יקסנַאּפסיא ..יקסנַאּפססיא .טסַאנ רועטפניפ

 ? ןעמענ סיּפע סַאלק עטרעפ יד טעוװ

 .ןועמונעג טינ טָאה רענייק סָאװ ףילירפנ ר סיאד-ל א רשי

 -ענּפָא קנַאּב רעד טימ ?עיצַאלעגעּפש , יד רימ זיא לָאמ סגיטציא

 ,ןעהעז ךָאנ רימ ןעלעוו דניצַא .ָאנשטַאדוא ,טָאנ ןעקנַאד ,ןעפָאל
 "לאו יטאיװעד, רעד ? סָאלק רעטפניפ רעד טימ ןייז טעוװ סָאװ
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 לָאז רענייק ןוא ,ןעסַאלק רעיפ עטשרע יד יװ ,ןעפױלּפָא רימ לָאז

 ןעניוא עלַא .טרָאק עטצעל יד סיורא טפרַאװ} !עה- עהע -- ןעגָאלש טינ

 !ַאדַאּפסָאנ .ןזעצפיז ןעמַאד יד .ןײרַא ןעטראק יד ןיא ךיז וצ ענדעשז ןעקוק

 ? קיּפ גינעק טשינ טָאה רענייק ? קיּפ גינעק טָאה רעוו ! קיּפ גינעק
 .ןועטראק יד היונוציםענ ַא ןעבעג ?יװ1 ?ןענַאלשעג טינ ךימ טָאה רענייק

 -- קיּפ גינעק !עיטלאװזַאּפ- ַאּפ .ןותחמ םוצ ַאשירג

 ענייז ףיוא-טקעד ,שיט םוצ וציטפיופ ,הלכ יד קעװַא טפרַאװ! ?'רהיא טגָאז

 -עג ךייֵא ּבַאה ךיא !קיּפ גינעק רעד ,רע זיא טא .ןזעטרַאק ייווצ

 .ןקנַאב יד רעביא טמענ} !{קנַאּב עיטױלַאשזַאּפ ! ןעגַאלש

 רעטַאפ םעד טלַאפו !ךא .ןטנעה יד טימ קסעלפ ַא! ע ט ר ע ּב

 ןתח ןיימ טינ ןיא רע ןַאּפַאּפ .ןּפַאק םעד טפרַאװרַאפ ,טנעה יד ףיוא
 ! רהעמ

 סָאװ ,וינעדניק !ריד טימ זיא טָאנ .ר סי אדל א רשי

 ?וד טסהעטש סָאװ !שרעה !ַאשירג .ןותח םוצ! ?ֹוד טסדער

 ּפִא םהיא טביײרט עטרעב} !{וינהיתב !איסוטרעב .ַאש יר ג

 .{סיפ יד ןצ רהיא טלַאפ רע .טנעה עדייב טימ

 טנעה יד ףיוא רעטַאפ ם'ייב ןעטרעב טהעזרעד ,ךיק ןופ טמ7} ה נ ח

 ?ןעהעשעג ָאד ןיא סָאװ ?ןזיא סָאוו .{סעהינק יד ףיוא ןתח םעד ןוא
 .טשינרָאנ עלָאג .טשינרָאנ ,טשינרָאנ .רסיאדל ארשי

 ..ןענָאלשעג ךימ טָאה ,שרעה ךיא ןיימ ,אשירג ,רע

 .טסעג יד ףיוא ןוא ענעגיא ערהיא ףיוא קערש טיפ טקק} ה נ ח

 ?שרעה ?אשירג ?רעוו !רימ ןיא רענוד ַא .ןטנעה יד טכערברַאפ

 ..! ?ןענָאלשעג ?ןענָאלשעג םהיא טָאה שרעה

 טשינ טסהעטשרַאפ .ןו'חנח וצ ,סעכ ןיא} ר סי אדל א רשי

 -ךַאפ .ןעגָאלשעג רע טָאה קנַאּב יד ,ךימ טינ ! עיצַאלענעּפש ןייק

 .ןענָאלשעג ךימ טָאה קיּפ גינעק רעד רָאנ ,רע טשינ ןוא ? ןענַאטש

 !קיּפ גינעק !קיּפ גינעק !קיּפ גינעק רעד

 .גנאהרָא פ



 ןיא ךיז ןעפערט סָאװ ,ןעזארפ עשיסור ןוא עשיאערּבעה
 ."קיּפ גינעק,

 :שי א ע רּבע ה

 ?ָאק ?עציא ?עבאקטינ ראוק אקונאכעב םיסיטראק קעכאסעל גָאוַא

 ?צא ?בקתנ רבכ הכונחב םיסיטרכ(ב) קחשל לבא) יטוברַאט ימואעל טיאַאב

 זיא הכונח םוא ןעטרָאק ןיא ןעלעיּפש ֹוצ רעבָא -- (יתוברת ימוא? תיב ?כ
 .זיוה ןעלערוטלוק ןעלַאנַאיצַאנ ןעדעי ןיא ןעמונעגנַא ןיוש

 זיא םָאד -- (תירוטסיה הדבוע אלה הז) טירָאטסיה ַאדוווא ַאלַאה עז
 .טקַאפ רעשירָאטסיה ַא ךָאד

 טורדאטסיהאה טע עזַאה דַאבכינַאה ךיװַא טעבעב טָאריק ךַאמסע דַאעכ
 יישגיר םיִא עזַאה דַאבכינַאה טיאאבאב ףעסַאטיהעש ,טָאזַאה ַאדַאבכינַאה

 ימואעלַאה גַאכָאה דַאסעי לא לָאדַאנ ימואעל טואװַאהַאלטיהעװ איכטוא דָאװַאק

 דאמ) ַאלַאדגַאה טימואעלאה ונייטשפסוא ונײטוברַאט דָאסעי ?ֵַאעװ לָאדַאנַאה

 ףסאתהש ,תאזה הדבכנה תורדתסהה תא הזה דבכנה ךיבָא תיבב תוארל חמשא

 תובהלתהו היחתו דובכ (ישגורב) ישגר םע הזה רדבכנה תיבב (הפסאתהש)

 ןנתפשו ונתוברת דוסי לעו ל?ודגה ימואלח גחֶה דוסי לע (ה)לודג (ת)ימואל

 רעטָאפ ןעטרהעעג ןייד ייב ןעהעז ןצ רהעז ךימ טהערפ סע -- (הלודנה תימואלה

 -רַאפ ףיז טָאה סָאװ ,(טפַאשלעזעג) עיצַאזינַאנרַא עטרהעעג עגיזָאד יד זיוה ןיא

 ןוא גנובעלפיוא ןוא גנוטכַא ןופ ?היפעג טימ זיוה ןעניזָאד םעד ןיא טלעמַאז

 ןעלַאנַאיצַאנ ןעסיורנ ם'נופ טנורג ז'פיוא ,גנורעטסיינאב רעלַאנַאיצַאנ רעסיורג

 רעלַאנַאיצַאנ רעסיורג רעזנוא ןוא רוטלוק רעזנוא ןופ טנורנ ז'פיוא ןוא בוט-םוי

 .ךַארּפש
 ,טנידקושטנא --- (החילס) ַאכינס

 .ָאי -- (וכ) ןעק

 :;:שיסוד

 .רהעז -- ןעשטִא .ןעננולעג -- ַאנשטאדוא  ,עניימענלַא -- עשטשבא

 .שינַאּפש --- יקסנַאּפסיא

 ןיא) עילאװכ עטנעיײנ -- "לאװ יטאיװעד, .בעולוצ -- ידַאר אילד
 .שיאערבעה -- יקסיירוועייעינװערד .(?עיּפשנעטרַאק

 טהעז -- עיטידיו .סנעטייווצ -- דירַאטװַאװ .סנעטשרע -- דיוװרעּפָאוו

 .טהעטשרַאפ רתיא -- עיטעיַאפינַאּפ יו ,טגידלושטנַא -- טַאװַאני ,רהיא
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 = טיׂשטאנז .טנעװא ןעטונ ,ןענרַאמ טונ =- (עיטיואווטפווארדז) ?טסַארדז

 ,סע טפייה

 +=- טסעי אט .טפַאשלעזענ -- (ַאװטסעשטשבָא) ַאװטסעשטשירַאװַאט

 .ךַארּפש עכילרעדנואוו ַא -- קיזַאי ינדושט .טסייה סָאד

 .רחוס-דלַאװ א --- קיננעלשימַארּפַאסעיל
 .טסענ עטנעלעגנַא רהעז -- םיסָארּפ יטסַאלימ

 .סערעדנוזַאב ןייק -- ַאװַאננעבַאסָא ַאװעשטינ .?שמ5 -- רעמירּפַאנ

 ץנַאנ -- ַאנרעיװ ַאננעשרעווַאס .גנולמאזרַאֿפ -- עינַאדעפַאז ,עינַארבַאס

 .גיהור -- עניַאקַאּפס .לעיּפשנעטרַאק שיסור א -- עקלעקוטס .גיטכיר

 "זַאּפ .בוט ?זמ --- ויַאילװַארדזַאּפ .גנוניימ ןיימ ךַאנ -- ןמעיַאמ ַאּפ

 'ראפ -- ענעמערעּפ .עטיב -- עיטױלַאשזַאּפ .?חומ עשז טייז --- עיטלַאװ

 עלופטכארפ א -- יקסנַאילַאטיא אנ שזַאהַאּפ ,קיזַאי ינטסעלערּפ .ננורעדנע
 .שינעילאטיא ףיוא ךילנהע ,ךַארּפש

 'רַאֿפ) אוטסנעשזאלב איאקאק ?יװ -- ?קאק .סיווענ -- ַאנשטעינַאק

 !היחמ אס = ("ַאװטסנעשואלב עיִאקַאק, ןופ טזיירג
 .עדער -- שטעיר





 ע גַא ר ש

 .םִירוּפ דובכל רעטקַאנייא ַא

 ,1911 רהָאֹי ןיא ןעּבירשענ





 :ןענַָאזורעּפ

 "עּפש, א .טַארקַאטסירַא בלַאה ,דיא בלַאה .דיגנא .רסיא-ל א רשי
 .עורעב רעד ןופ "טנַאלעג

 .ןיטַארקַאטסירַא יװ ענידיא רהעמ .בייוו ןיז .ה נ ח

 .ראותתתפי ַא .הלכ ַא .עלעק'דיחיתב ַא .?ערעטכעט רעײז .ע ט ר ע ּב

 .טעטיורעװינוא ןיא ןײרַא ?יו .ןתח רהיא .ַא ׁש י ר ג

 .עט'רבח ַא ערהיא .ה נ ׂש ו ש

 .שיאערבעה ןופ רעדהעל ַא .ד ַא ד יי ה

 .ןעטַארקַאטסירַא עלַא .רעבייוו ערעיײז טימ עזרעב רעד ןופ סרעלקעמ .ט סע}נ

 .ךעלדימ סנעטסײמ .ג ר ַאווגננוי

 .הלינמ רעד ךָאנ םירוּפ :טייצ .ץעּפוהעי :טרָא





 ןיא ..אנַאפעטרַאֿפ ַא .?עבעמ ןייֿפ .בוטש עשי'תבהילענ ַאַנ
 סייו א טימ טקעדעגרעביא ,ךעלשיט ענרעבמַאל ייווצ רעמיצ ןעטימ
 טנעיל דאדייה .הליגמ ענעפָא ןיֵא שיט ץפיוא .דוטשיט
 רעכילטיא .וצךערעה ןוא םהיא םורַא ןעהעטש עֶלַא .הליגמ יד

 ןיא טימ וצטלאה רסיאילארשי :עזַאּפ רעדנַא ןייֵא ןיא }
 טבַײל רע .טכיל ַא רע טָאה רערעדנַא רעד ןיא ,הליגמ יד טנַאה
 ןעליבסנַאמ עגירעביא יד .ןיירא ךיוא ןיילַא טקוק ןוא ארוק-לעב םעד
 ןעמַאד יד .ןעלטיה יד טימ ןעטיבעג ךיז ןעבָאה יז יו ,סיואיזעהעז
 -םיוא ל?אזס ,ןעכַאמ ןעלַאז יז םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,טשינ ןעסייוו
 טהעטש הנה .גיניוטבייל וצ טשינ ןוא טסנרע וצ טשינ ןעמוק
 ךָאניטעשטּפעש ,זַאטסקע ןיא ,עט רע ב  .םינּפ םורפ ַא טימ
 טימ טקוק ,ךעליסנַאװ יד טעפישטש ַאשירג .טרָאװ סכילטיא
 יד טגעלראפ ןעהעטש גראווננוי .ןעטרעב ףיוא טפאשבעיל
 ףיוא עֶלַא ןעקוק .דנעלכיימש בלַאה ,טסנרע בלַאה ,רעטנורַא טנעה

 .ןועטרעב

 טנעה יד .ןזח השעמ הליגמ רעד רעביא ךיז טלעקַאש) ד ַא דיי ה
 הלינמ רעד טימ ךיז ןערעהעג יײז יװ ךדיילג ,ןעטניה ןופ ּפָארַא םהיא ןעגנעה

 ,ןנינ ַא טימ ,גינעװסיוא טעמכ טגָאז ,ןירַא טשינ רָאג טקוק .ןַא טשינ רָאג

 ומקת השעמ ?כו, .ןועטלאהעגניַא רהעמ ץְלַא םעדכַאנ ןוא ךינ רעהירפ

 םיבותּכ םהיאלה ךלמה ולדנ רשא יכדרמ תלודנ תשרפו ותרובגו
 יכררמ יכ .ןמַאזנַא;) ..סרפו ידמ יכלמל םימיה ירבד רפסדלע

 ..םידוהיל ?ֹודגְו .ןתולדנ טימ} ..שורושחא ךלמל הנשמ ידוהיה
 שרוד .ןווגינ א טימ ןוא ךיוה} ..ויחא בורל יוצרו .ןדנעריפמואירטנ

 רע סָאװ ,גנַאב םהיא טוהט סעֶנ ../!וערז ל25 םולש רבודו ומעל בוט
 .ןטגידנעעג ךיג ױזַא טָאה

 ,רערהעל םעד טינ ,טכיל סָאד סיואטשעו ר ס י איל א רשי

 !ונֲאּב אווַאלס .ןטנעה יד ּפַאטלעסיירט .הלינמ יד ןעשטאקפיונוצ לָאז רע
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 רַאפ סָאװ {ַאּפַאּפ .ןרעטַאפ םוצ ףרואװרָאפ א טימ) ע ט ר עב

 ? "ונֲאֹּב אוואלס , א רַאפ סָאװ ? ךַארּפש ַא רַאפ סָאװ ? ןושל ַא

 ,ךיא ןיימ טָאנ ןעקנַאד ,ןיימ ךיא .ר ס י אד? א ר שי

 ...ט'רטּפ'עג

 רעד ףיוא ?ט'רטּפ'עג .ןטנעה יד טימ קסעלּפ 1 ע ט ר ע ּב

 ? "ט'רטּפ'ענ , הלינמ

 .ןרעטכַאט רעד רַאפ ןערעפטנעראפ ךיז 2 ר ס י איל א רשי

 טלאװעג ּבָאה ךיא ..ןענָאז טלָאװעג ךיא ּבָאה סָאד טינ ,וינעדניק

 : ...ןעגָאז

 -- ןעגַאז טלַאװעג טסָאה וד סָאװ .ןענזירּפא} ע 8 ר ע ּב

 רעד ףיוא טנָאזענ טסָאה וד זַא ,רָאנ סייוו ךיא .טשינ ךיא סייוו

 ! "ט'רטּפ'ענ, הליגמ

 זַא ,טנָאזעג רָאנ ּבָאה ךיא ,וינעדנק .ר ס יא-? א רשי

 ףיז טעב ,ןתח ן'פיוא טקוק} ..זַא ..בוטש ןיא זנוא ייּב זַא ...הלינמ יד
 לָאז רע ,ןעפלעהסיורַא לעסיב א םהיא ןהעגוצ לָאז רע ,ןעגיוא יד טימ סהיא ייב

 .{ןערעפטנערַאפ םהיא

 ..ַאכיװַא לַאװַא .ןןעטרעב וצ ףרַאװ ַא ךיז טהטַו א שיר ג

 .ךיווַא .ןםהיא טכירראפ)ו ע ט ר ע ּב

 ַאיּביה ךיוא ! ַאכילס ,טסעי ָאט ..טָאװַאנװ .אש יר ג

 ...עזַאה ַאלינמַאה טָאירק רַאוװדיּב ָאטַאחמיס

 .טָאַא .ע ט ר ע ּב

 טָאזַאה ַאלינמַאה ...ַאכילס ,טסעי אט ,טאוָאנװ .אשי ר ג
 ...טָאזַאה טיאַאּבַאּב

 .עזַאה .ע ט ר ע ּב

 "מורא ןערעװ הלכדתח} ..עזַאה טיאַאבָאב !ַאכלס .ַאש ירג

 עלא ףיונוצ ךיז ןענַאלש ,טייז א ףיוא ּפאזערהעק .גנראווננוי ם'נופ טלעגנירעג

 .{טייהרעליטש ןעדער  .םענייאניא

 'סיווַא םהיא טָאה ןתח רעד סָאװ ,דילקילג) ר ס י אי? א ר שי
 .ןועדעירפוצ טסענ יד ףיוא טקוק ,טנעה ס'רעטכַאט רעד ןופ טעװעטַארעג
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 ?טשינ רהיא טציז סָאװ רַאפ ..טציז ! סעטידַאס ! ַאדָאּפסָאג
 ןוהט ןצ סָאװ ,טשינ ןעסייוו ,םינתוחמ עדמערפ יוװ ,ץלַא ךָאנ ןעהעטש טסענ ידָו

 : .ןןעלטיה יד טימ

 -צ רעד טימ קעװַא ךיז טלעטש ,טײברַא יד טנידנעעו ד ַא דיי ה
 רעד ףיוא טנַאה רעד םימ טזיײיוװ ,טסענ יד ןענעקַא הליגמ רעטעשטַאקעגפיונ

 רףעטייו סָאװ ,טנעצקא ןעשי'דרפס ן'טימ שיאערבעה ףיוא טדער ןוא הכיגמ

 אנידעמוא ַאנידעמ לָאכבוא רָאדַאװ ראד ?ָאכעב .{ץיה רהעמ ץלַא טימ

 עדליוו טימ רערהעל ן'פיוא ןעקוק טסעג יד! ..טָאזאה ַאליגמאה טערעזַאכ

 "טערט רע .םהיא ןופ ּפֶא ךיז ןעקור ,ליוו רע סָאװ ,טשינ ןעהעטשרַאפ ,ןעניוא

 ךָאנ טימ טרער ןוא ןעטפול רעד ןיא הליגמ רעד טימ טכַאמ ,ײז ףיוא ןָא

 םידוהיַאה םַא לֵא םאטכענעוו ווַאטכינ םימַאעּפ ַאמַאק .ןרעייפ רהעמ

 ןַאמַאה ַאצַאי םימַאעּפ ַאמַאק ...! דעּבַאלוא גָארַאהַאל דימשַאהעל

 -  ..!לעַארסיא םַא לַא ַאנטיס ווָאטכיל יגַאנַאַאה ַאטַאדמַאה ןעּב

 ,רערהעל ן'ראפ ארומ ןעבָאה טסעג יד יװ ,טהע1 רסיאילארשי

 םיצעה לע רַּבדיו .ןרערהעל םוצ יז טדנעװ ,ןעטימ ןיא ןײרַא ךיז רע טשימ

 ןעּביױה ייז סָאװ ,ןוש5 ַאזַא ייז וצ רחיא טדער סָאוװו -- םינבאה לעו

 .ןעמעוו וצ טָא רעסעּב ט'רּבד ,רהעמַא ? ןהעטשרַאפ וצ ןָא טשינ
 ןענעז ייז .ןהעטשראפ ךייא ןעלעוו ייז .ןנרַאװגנוי ז'פיוא טזייווו

 .רוּבד ?ּכ ןיבמ

 סָאוו .ןשיאערבעה ףיוא בלַאה ,שידיא ףיוא בלאה) ד ַא ד יי ה

 טהעטשרַאפ רע יצ ,ךעמ טהעטשרַאפ רענעי יצ ,ןעֶא ךעמ ס'טהענ

 טשינ ךיז טמעש יאמל !ךַארּפש ןַאמ זיא סָאד 4 טשינ ךעמ

 ,שטַאד ןַאז טימ שטַאד רעד ,שעליוּפ ןייז טימ ןעלױּפ רעד זנוא ייּב

 טימ רענַאגיצ רעד וליפא ןוא ,שיזיוצנַארפ ןַאז טימ זיוצנַארפ רעד

 םיאעוו םָאקַאמ לָאכעּב טירוויא רעבַאדעמ יִנֲַא ?שירענַאניצ ןַאז

 רעֶמָא ינַא ,אואקרעמעּב עצָאי ינַאעשעק וליפא .םַאלָאַאה לָאק

 ...? ןעֶא ךעמ ס'טהעג סָאװ ! סיטרַאק יל ןעט : רָאטקודנַאקַאהעל

  !אוטסנעשזַאלּב ַאיַאקַאק .ט סא ג רע טש רע

 שזָאחַאּפ !קיזַאיינלעטַאשטעמַאז .ט סַאג רע טייווצ

 .יקסנַאילַאטיא ַאנ
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 ַאננעשרעוװַאס .ןםיטש עװַאפַאב א טימנ) טסַאג רעטירוד

 יקסנַאּפסיא קַאק טישטואווז .ָאנרעיוו

 ײקסנַאּפסיא ,יקסנַאּפסיא .ט ס ַא ג ר ע ט ר ע פ

 ,ליטש טרער ,טײז רעד ייב זהנשוש טימ טהעטש סָאװװ ע טרעּב

 ךייַא ייּב טרָאד זיא סאו .ןזעטייוו רעד ןופ רעטַאפ םוצ ךיז טדנעוו

 ? ַאּפַאּפ ,סעומש ַא רַאפ

 ועסירעגּפָא םהיא טָאה עמ סָאװ ,ןעדעירפצנ ר סי אד? א רשי

 ןעגעװ רערהעל ן'טימ ַאד ןעסעומש רימ .ןשינעקישנצ ןייא ןופ

 ..יקסיערוועידעינווערד

 ךיא ןַאּפַאּפ ,ךַא .ןרעטַאפ םוצ ןעטייוו רעד ופ עטהיהעב

 -עינווערד ןעפור טשינ סָאד טסלָאז ,ןעטעּבענ לָאמ לעיפיוו ךיד ּבָאה

 ֿ יקסיערוועי-עינווערד ַא רַאפ סָאװ ! יקסיערוועי

 -םענעוו עפַאיעװ ווַאט .ןןעטרעב טימ ןערעירפצ1 ד ַא דיי ח-

 ! םיאַאנעוו דַאמ

 םָאד טסנַאק .טסליװ וד יװ ןעפור סָאד טסנָאק .עט רעב

 דָאיצַאנ רעזנוא ,ןושל רעזנוא ןעפור סָאד טסנַאק ,שיאערּבעה ןעפור

 .ךַארּפשילַאנ

 ,ונ .ןועטײװ רעד זופ רעטכַאט רעד צו רסיאיכא רש י

 עטהעב) ?ןעד ךיא נגָאז ױזַא יו .ךַארּפש-לַאנַאיצַאנ ,ָאנשטעינַאק

 םינרַא .{טפעג יד וצ -- רסיאילארשי ןוא ,םירבח ןוא סעט'רבח ערהיא טימ טרער

 ,טניימ רהיא !נָאּב יַאד עינ --- ןערָאװעג טלעוו א'ס ,םָאװָאלס

 !שזָאידָאלַאמ רָאנ ןוא .טלעוו רעצנַאג רעד ףױא ?ָאד רָאנ

 טדער סָאװ ,ז'הנשוש ףיוא טזײװ} ? היפהפי עניזָאד יד טָא רהיא טהעז

 טָאה סָאד .ןעקנַאדרַאפ וצ רהיא ןעמ טָאה סָאד .ןרעטכַאט רעד טימ

 וצ ףיוא טקעיארּפ ַא ןעּבעגעגפיוא רעטכאט ןיימ טימ םענייאניא יז

 ...ךיװרעּפָאװ .טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ שזָאידָאלַאמ יד ןעיַאינידעיַאס

 | .{רענניפ יד ףיוא זעלהעצ ?יווו

 ףיוא וד םזייוו סָאװ .ןזעטייוו רעד זופ רעטַאפ םצ) ע ט ר עב

 ?ַאּפַאּפ ,רעגניפ יד טימ זנוא
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 .טשינרַאג .ןוהנשוש ןוא רעטכַאט רעד צו ר סיא-? אהשי

 -סיוא טָאה רהיא סָאװ ,תורדּתסה רעיא ןענעקַא סע סעומש ךיא

 | ,..טכַארטעג
 ? טכַארטענסױא ןעּבָאה רימ סָאװ .ה נש וש
 רעטעשטַאקעגפיונוצ רעד טימ טלעקַאש .ןײרַא ךיז טשימנ ד ַאדייה

 ..{ ַאבילח !{ַאכילס .ןןע'רפיאילארשי וצ טדער ,הליגמ

 ? החילס ַא ןעד זיא'ס ?החילס רעסָאװ .רסיאילארשי

 .החילס ןייק טשינ ,הליגמ א ךָאד זיא'ס

 .טנַאה רעד טימ דַאמ ַאו !ַאכילס .לַאװא !;ןעק .דַאדייה
 "סעשז ,טרער הנשוש יװ ,ןעטייו רעד ןופ טהעז עמ .ןרַאװגנוי םוצ פַאיטהענ

 .{ןיײא ךיז טרעה גרַאװגנוי עצנָאג סָאד ןוא ,טנגלה יד טימ דנערילוקיט

 סָאד ּפָארַאטמענ ,רערהעכ םינופ ןערָאװעגנ רטפו רסי א-כא רשי

 .ןהנח ןצ טכיג ןטימ רעביא סע טיג ןוא לעשיט םענירג .ם'נופ ךוטשיט עסייוו

 יד טשינ וד טסטעּב סָאװ רַאפ ,עקנישוד .ןלעטניה סָאד סיוא טוהט

 ? ןעציז ,ךיא ןיימ ...ןעירילעגעּפש ןעמַאד

 ?טשינ רהיא טציז סָאװ רַאפ ,טציז .ןזעמַאד יד וצ/ ה נ ח

 יד ףיוא ןעקוק ,טנעה יד ןיא סלוקידיר יד טימ סיוא ךיוי ןעצעז ןעמַאד יד1

 עניניא .ןעלטיה יד זיײװניצנייא סיואזזעוהט ןעליבסנַאס יד .ןעליבסנַאמ

 ןערעה סָאװ ,גראוװוננוי ן'פיוא ךַאנ ןעקוק ןוא ןעהעטש עגינגייא .ןערעכיורראפ

 / .ןעדער ס'הנשוש

 גידנעזײװנַא ,טסעג יד וצ .טרעכיוררַאפפ ר סי א-לוא ר שי

 ,ךיא ןיימ  ..עיצַאלעגעּפש ַא טנייה ייז ייּב זיא'ס .ןגרַאווגנוי ן'פיוא

 ךייַא ּבָאה ךיא סָאװ ,עווטסעשטשּבא רעיינ רעד ןופ) עינַארּבָאס ַא

 לעקנעי-םייח רעד טָא ךימ טָאה ,ןעלהעצרעד וי ןעּביױהעגנָא
 טסּכַאװ ןעמעוו ןופ ןוא .ןרערהעל ן'פיוא טזייװ) ,ןענָאלשענרעּביא

 טניימ ןוא ן'הנשוש ףיוא טזייוו} .רהיא ןופ ץֵלַא ,רהיא ןַײפ ץלַא ?סע

 יּפִא טָאה יז סָאװ ,גרַאק !נָאּב יַאד עינ ערב א .ןועטכַאט יד

 ךיא ןיימ ,ןעטנַאלעגעּפש עַלַא טבַאמעג ,ץעּפוהעי ץנַאנ ט'רמש"'עג

 רעטציא ןעמונעג ךיז יז טָאה ,סעציערוועי-עינווערד רַאפ ,ןעדיא עלַא
 רהיא .טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ טדעטש ענירעביא עלַא יד רַאפ
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 יַאד עינ --- גָאט ַא ןעביירשעצ ייז סָאװ ,ףעירּב יד ןעהעז טלָאז
 : ! נָאּב

 יד וצ ןײרַא ךיז טשימ ,ןעמַאד יד טימ ןיוש טדער סָאװ) ה נ ח

 טימ ,ןעקרַאמ-טסַאּפ ךָאו ַא ּפָאטסַאק ייז סָאו .ןזעלינסנַאמ

 טלָאװ ,תורצ ,קעלש טימ ,טניט טימ ,רעיּפאּפ טימ ,סעקטי;רקטָא

 רעד} ..עזרעּב רעד ףיוא ןענעידרַאפ ןעשטניוו רעלקעמ ַא סע ךיז
 .ןגיהנעלכיימש רעביא ףךיז טקוק םלוע

 .ןטײקבילמהענעגנַאמוא יד ןעבײרטעצ ליװג ר סי איל א ר שי

 ? שיט םוצ ןעגנַאלרעד סיּפע טשינ ודז טסייה סָאװ רַאֹפ ! עקנישוד
 ם'נמה !טלעװ לעד ףיוא םירוּפ ! בוט-םוי סיּפע ךָאד זיא'ס
 ' ! טייצרהָאי

 .ןעגנַאלרעד ןעמ ןנעוו ךלַאּב טֶא .ןעסייהעג ןוש .ה נ ח

 | .ןועמַאד יד טימ טייחרעליטש טדערנ

 טלעװ עטרהעקרַאֿפ ַא .ןטסענ יד צו ר סיאדל ארש יי

 ,.,שטיוועיליא:ארזיא וועל עשזַאד ,רָאפ ךייא טלעטש .ןערָאװעג
 סָאװ ?שטיװעיליאַארזיא וועל .ןטבעלענפיוא עלא1 ט ס עג

 | ? שטיוועיליאַארזיא וועל
 יונַא ךיז טָאה ש;טיװעיליאַארזיא ועל .רסיאדל אהרשי

 סָאד .ןעכַאז ױד ןופ ךיוא טלַאה רע ןַא ,טקירדעגסיוא ןעטלעמ
 ,ןָאנרַאשז טניימ טָאה רע .טשינ אקוד רע טלַאה שידיא ןופ ,טסייה

 טלַאה רע  .ךוארּפש ןייק טשיִנ זיא ,רע טגָאז ,ןָאגרַאשז ! ריזח יו

 ,ןעיִשינסעיטס} טשינ ךיז לָאז רע ,יקסיערוועי-עינווערד ןופ רָאנ
 ענייז עלַא ןַאז ,טרהיפעגנייַא רע טלָאװ ,ןעטסירּכ רַאפ ,רע טגָאז
 -עינווערד אש רָאנ ןעדעד רָאטנַאק ןיא ןעלָאז סעשטשַאשזולס

 .1ה | ...יקסיערוועי
 -ַאלֹב ַאיַאקאק ?ילעשזאעינ .ט סאנ רע טש רע

 ןעמַאד יד יועטכעלעג א סיואיטכערב גרַאװגנוי ןעשיוצ} !אווטסנעשז

 .(ןןעליבזסנַאמ יד טימס רעביא ךיז ןעקוק ,גראווננוי םוצ סיוא ציז ןעהערד

 סאו .ןועט'יװ רעד ןופ רעטכַאט רעד וצו ר סי אי? א רשי
 ' | 4 גירעּבעל יוזַא ךייַא ייּב טרָאד זיא

: 



 27 .עגַאוש

 רהיא סע ןעו !אּמַאּפ ,ךַא .ןועטײװ רעד זפנ ע ט ר ע ּב

 ? הרז הדובע ןענעיד לָאמַא ןערעהפיוא ןיוש

 ! םיאַאנעװ דַאמכענעו עפאיעוו װָאט .ד ַא דיי ה

 ?הרז הדובע רעסָאװ .ר סי א7? א רשי

 -עיליאַארזיא וועל סָאװ ,קילג ַא .ןןעטיײװ רעד ופ) הנשוש

 םירוּפ טשינ טשטנעּב ןוא הליגמ יד הּכונח טשינ טנעייל שטיוו

 ...ךעלטביל-הּכונח ןייק

 !אה-אח-אח .גראווגנוי

 ! םיאַאנעװ דַאמכענעוו עפאיעוו װוָאט .ד א דייה

 .ןטסעג יד ןעדעררַאפ ?יװ .טוג טשינ ךיז טטהיפמ) רסיאי?ארשי

 עלַא ,ןעטנַאלעגעּפש עֶלַא ןַא ,ןעלעוו ןעטלָאװ ייז !גָאּב יַאד עינ

 -הּכנח ןענעייל ןוא הליגמ יד ןעשטנעּב ןעלָאז ,ךיא ןיימ ןעדיא

 ןוא ךעלטכיל-הּכונח ןענעייל -- טרהעקרַאפ ךיא ןיימ ...ךעלטכיל

 ? ךיא גָאז סָאװ !ופט ..הלינמ יד ןעשטנעּב

 -רעּבירַא טשינ ןענעז רימ ןיּב .ןףליה וצ ןאמ םעד טמק} הנ ח

 עלַא יו ,שטנעמ ַא ןעוועג ןַאמ ןיימ זיא ,ץעּפוהעי ןייק ןערהָאפעג
 רעד ףיוא ןעלדנַאה ןעּביױוהעגנָא טָאה רע טניז ,ָאד ןוא .ןעשטנעמ

 ןופ ןָאק עמ זַא ,ךאלמ רענעגָארטעצ ַאזַא ןערָאװעג רע זיא ,עזרעּב

 ןיא ןהעטשפיוא לָאמַא ךייַא ןָאק רע ! ןעמוקַאּב קַאלש םעד םהיא
 -ַאלענעּפש עניימ ןענעז ואו, :דלַאװנ א ןעכַאמ ןוא הירפ רעד

 -קַא יד ךיא ןיימ , -- "4 סעיצַאלעגעּפטש ערעסָאװ, -- 73 סעיצ

 --- ?! ןעטנעדיוויד ךיא ןיימ , --- 7? סעיצקַא ערעסָאװ,, --- "! סעיצ
 יד טכוז רע זַא ,סיוא ךיז טזָאל -- ?? ןעטנעדיוויד ערעפַאוװ,
 ףיוא טקוק רסיאלארשי .רעטכעלעג ַא טרעװו םלוע ןעטיווצ} .,..ךיׂש-קעטש

 לָאמ א ןיוש לָאז יז ,ןעלעװ טלָאו ,טנעה יד טמסענעצ ,ןעלירב יד רעבירַא ז'הנח

 ךיז טויײוװַאב סע ןוא ריטכיק יד ףיז טנעפע קילג ןייז ףיוא .ןעדער ןערעהפיוא

 ,ךעלדנהַאמ ,ךעלכאקעל ,ךעלדעלפ :ןעכַאז עגיד'תונמיחלש טימ ןעקעב רעסיורג ַא

 .{ןעצנַארַאמ ןוא דעלנייט

 -עג ןעמ טָאה טָא ,עקנישוד .ןזהנחוצנ רסיא-? ארשי
 | .תונמ-חלש םעד טכַארּב
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 וצ םהיא טנַארט ,טנעה עדייב טימ ןעקעב םעד רעטנואיטּפאה! ה נ ח

 טעב ,גראווגנוי םוצ ךָאנרעד ,ןעליבסנַאמ יד וצ ךָאנרעד ,ןעמאד יד ןצ רעהירפ

 סָאו רַאֿפ .סיּפע טסינעג ,ךייַא טעּב ךיא ,טסינעג .ןרעדנוזַאב ןעדעי

 !ץנַארַאמ ַא שטָאח טמענ ? ןעסינעג טשינ סיּפע רהיא טלָאז

 -חלש ,ַאדַאּפסָאג .ןףליה וצ רהיא טמק} ר סי אי? א רשי

 | ! תונמ

 -נעשזאלב ַאיַאקַאק ?תונמסחחלש .ט סַאג רע טש רע

 ! אווטס

 !ַאח-אח"- אה .ןרעטכעלעג ַא סיואדעסיש}) גר ַאווג נוי

 .{םורַא ךיז ןעקוק טסעג עלַאַנ

 טרָאד ןיא סָאוו .ןגרַאװגני ץפיוא ןעוק) } ע ס ַא ד יד

 ?"ַאח - ַאח - ַאח, רעדעיוו

 יב טרָאד זיא סָאװ .ןרעטכַאט רעד וצ1 ר סיאיל א רשי

 ?הלודג אזַא ךייא

 ,ךייַא ןופ תחנ ָאד ןעּביױלק רימ .ןןעטיײװ רעד ופנ ע טר עּב
 ...ךַארּפש רעשיסור רעד ןָא םקונ ױזַא ךייֵא טנעז רהיא סָאװ

 המקנ תושעל, :קוסּפ םעד םייקמ טנעז רהיא .ה נש וש

 .ןרעמיצ ןעטייווצ ןיא ּפָאזעהעג גרַאװננוי} ..."םייֹוגּב

 ,טהעג} !םיאַאנעװ דַאמכענעוו עפַאיעװ ווָאט .ד ַא ד י י ה
 יד .רעביא ךיז ןעקוק ןעמַאד יד .גראװגנוי ן'כָאנ ,הליגמ רעד טימ גידנעכַאמ

 .{םהענעגנַאמוא ךיז טלהיפ טפַאשלעזעג

 "חלש טימ ןעקעב םעד לָאמ ַא דַאנ ןציטנַארט ,ןעטעלגרַאפ ?יו) ה ;ג ח

 ףהיא טלָאז סָאװ רַאפ .ךייא טעּב ךיא ,טסינעג .ןןעמַאד יד וצ תונמ

 גננומיטש יד) ..ץנַארַאפ א שטָאח טסענ ?ןעסינעג טשינ סיּפע

 .(ןעגַאלשעג רהעמ ךָאנ טרעוו

 טלעוו ַא .ןגנומיטש יד ןעסייררעביא ליונ ר סי א7-? א רשי

 ,סעינַארּבָאס ךיא ןיימ ...סעיצַאלעגעּפש ייז ייּב רדסּכ ! ןערָאװעג

 ; רעטכָאט ןיימ ןוא הנשוש יד םִא טּפיוהרעּביא ןוא ..סעינַאדעסַאז

 ךייַא טלעטש !גָאּב יַאד עינ -- ןעכַאז עכלעזַא ףיוא-ןעוהט ייז

 טימ ,ייז ייַּב װַאטסוא ןייֵַא טײּברַאעגסיױוא ןעּבָאה ייז --- רָאֿפ
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 ,ךיװרעּפָאװ .ןרענניפ יד ףיוא טלהעצ} .,ןעפַארגַארַאּפ טימ ,ןעטקנוּפ

 ..םירדח עשידיא ,ךירָאטוװַאוו ..יקסיערוועי-עינווערד

 ?ילעשזוואעינ .טסַאנג רע טשרע

 ?ַארעדעח .ט סַאנג רע טייווצ

 סעלָאקש .ָאנרעיװ ָאננעשרעוואפס .ט ס אג רע טי ר ד

 .אמּתסמ

 יקַאט רָאנ ,סעלָאקש ןייק טשינ ,ןינ .ר ס י אד-? א רשי

 : .םירדח עשידיא ע'טושּפ ,םירדח

 ?םירדח .ןטענײאנא עצ1 ןעליּבקסנַאמ
 !?םירדח .ןע מַא ד

 לָאז עמ ,טקנוּפ ַא ייז ייּב ָאד זיא טניה .רסיא-?לארשי

 .ןעטרָאק ןעשזָאטשטינוא

 ..!?ןעטרַאק ןעשזַאטשטינוא .ןטשַאררעגבא) ןע?ליּבסנַאמ
 ..?ןעטרַאק .ןועקַארשרעד1 ןע טַא ד

 .ןועמיוש וצ ףיוא יװ ,טנעה יד טמעעצ) ר סיאיל ארש יי

 ! ןעטרָאק סיוא ! ַָאנלעטַאשטנָאקָא

 איֵַאקַאק .ןענירעביא יד ףױא טקק} םסַאג רעטשרע

 ןעלעוו ,סע טסייה ,עשז סָאוו .ןתיבהילעב םוצ! ..!ַאװטסנעשזַאלּב

 ,סענינעמיא ףיוא ,רעמירּפַאנ ,ןעמוקפיונוצ ךיז טעוו עמ זַא ,ןוהט רימ

 ? עווטסעשטשּבָא ןייֵא ױזַא רעדָא ,בוט-םוי ַא רעדָא

 ?טשינ רהיא טהעטשרַאפ סָאו .ם סַאנג רע טייווצ

 ֿלעסיּב ַא ,יקסיערוועי-עינווערד ַאּפ ?עסיּב ַא ןעסעומש רימ ןעלעוו

 ,רוטארעטיל ןופ

 -ניא ביוא .ָאנרעיוו ָאננעשרעוָאס .טסַאנ רע טירד

 ,ןעיירדניא ביוא ןו ,ניצכעז-ןוא-סּכעז ַא ןעכַאמ ןעמ טעוו ,ןעייווצ

 ...סנייא-טרעדנוה-ףניפ א ןיא

 ַא ןיא -- רערחהעמ בוא ןא .ט סַאנ ר ע ט ר ע פ

 .עקלעקוטס

 עשטשבָא ןייֵא רָאג רשפא א .ט סא נ ר ע ט פני פ

 ?רהיא טגָאז סָאו ?ַאה .ןועמאד יד הוא טקוק} ?לעיּפש
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 זעמענו {לעיּפש עשטשּבא ןייֵא ,אנשטעינַאק .ן ע מט ַא ד
 .{סלוקידיר יד וצ ךיז

 ןיֵא ?רהיא טנָאז סָאוװ ?אה .ר סיאדל א רשי
 יב סױאיטסכַאװ םע ןענַאװ ןופ טשינ טסײװ עמ} ??עיּפש עשטשּבא

 רהיא טָאה רימ ייּב !{ַאט .{ןעטרַאק סעילאט יײיװצ טנעה יד ןיא םהיא

 -לעּב יו רהעמ טשינ ,רהיא טנָאז יוװ ,ךָאד ןיּב ךיא .ט'לעוּפ'עג

 | ...תיּבה

 .(ועליבסנַאמ יד וצ ןיוש ,תונמיחלש ןטימ לַאמ ַא רעדעיוו ה נ ח

 טמענ 4ןעסינעג טשינ רהיא טלָאז סָאװ רַאפ .סיּפע ךָאנ טסינעג

 ...ץנַארַאמ ַא שטָאה

 0 עקנישוד .ןךיוא רהיא ןופ ןערעװ רוטּפ ליוו רסיאילארשי

 טדערעג ךָאד ןעּבָאה ריס ? ןעצנַארַאמ נונענ ןעוועג טלָאװ רעמָאט

 ס'נמה ,טלעוו רעד ףיוא םירוּפ ,בוט-םוי סיּפע ,ןעשַאט-ןמחה ןעגעוו
 ,,,טייצרהָאי

 ַא טִא .ןןרעטש ןיא שטַאּפ ,ַא ןוא ףױאיּפַאח ַא ךיז טוהט1 ה ;ג ח

 -ןמה טנַאמרעד ךימ טסָאה וד סָאװ ,טוג ! חוס רענעצַאק ַא !ּפָאק

 יד ייּב ןייז ןייֵַלַא ןופ ךיא .ןירַא ךיק ןיא הענ ךיא .ןעשַאט

 ךיא ,טשינ לעביארַאפ ןייק טָאה .ןועמאד יד וצו .ןעשַאטדמה

 ,ןעשאט-ןמח ןעכַאמנָא ןעטרָאד רימ טעװ טסנעיד ןיימ .ןהענ זומ
 טָאנ -- ןעטַארקָאטסוּפ רעצעּפוהעי יד ! ןעהעז וצ סָאװ ןייז טעוו

 ןעטסנעיד עגיה יד ןיימ ךיא ...דער יד רַאפ ןעפָארטש טשינ לָאז

 ןעשאטךמה :סע טסייה ןיכעק ןיימ ,רהיא גָאז ךיא  ,ךיא ןיימ

 .םלוג רענעמהעל א יװ ,ןָא ךיס יז טקוק ?ןעכַאמ רהיא טנָאק

 ןעטענקרַאפ ףרַאד עמ זַא ,טעװעקלָאטעגנייַא רהיא ּבָאה ךיא זיּב

 -עצ ,ןעשאט-ןמה עניכעקעיירד ןעּפעלקסיױא ןוא ןעשטאקסיוא ,גייט

 ןוהטניירַא טכער ןעוועג זיא רהיא ייַּב ,ךלימ ףיוא ןהָאמ ןעּבייר

 טָאג .טהענ ןוא טהעטש רע יוװ ,ןעשאטדןמה יד ןיא ןהָאמ םעד

 יד טימ גיטרַאפ טשינ ךָאנ טנעז רהיא ,ךיא גָאז ,ךייַא טימ זיִא

 ..ךיוא גינָאה ךָאנ ןעמ ףרַאד ןעשַאטדױןמסח וצ ; ןעשַאטיןמה
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 ןעלעוו ןעוו ,וינעבויל ,?לכה .ןבײװ םצו ר סיאדל ארשי
 ? ןעשַאט-ןמה יד טימ ןעהעז ךיז ןעּבעלרעד ןיוש רימ

 ןעמַאד יד .ךיק ןיא ּפָאטהענו !{ךָאד ךיא הענ סָאד טָא .הנ ח
 -ענּפָא ןיא הנח סָאװ ,ןעדעירפוצ ,ךילדנירפ טשרמולכ רהיא ןצ ןעלכיימש

 .ןשיט םוצ סלוקידיר יד טימ וצ ךדיז ןעקור ,ןעגנַאג

 ןייֵא זיא ,אדָאּפסַאנ ,ַאזלַא .ןטסעג ידוצנ ר סיאילארשי

 טנייה טמוק ונָאקַאז ָאֹּפ זַא ,רעּבָא ןייטמ ךיא ?לעיּפש עשטשּבָא

 עשידיא ַא ךיא ןיימ ,עיצַאלענעּפש עשידיא ַא ןיא עקָא ,עקָא ןייא

 -רהָאי ס'נמה ,טלעוו רעד ףיוא םירוּפ ,בוט-םוי טראפ  ,לעיּפש

 ?רהיא םנַאז סָאװ ?ַאה .ןטסעג יד וצ} ..טייצ

 .ָאנרעיװ אננעשרעוואס .ןטבעלעגפיוא ,םענייאניא עא םט ס עג

 ! עקָא ןיֵא ! עקָא ןייֵא

 טָאה רימ ייּב ?עקָא ןייֵא ,ָאלא .ר ס י אד? א ר שי

 רהעמ טשינ ,רהיא טגָאז יו ,ךָאד ןיּב ךיא  ,ט'לעוּפ'עג רהיא

 עשז יוזַא יוו .ןקאנק א טימ ןעטרָאק יד ףיואיטנעפע} ..תיּבה-לעּב יוו

 ןטימ ?רימ ןעלעיּפש יױזַא יװ ,ךיא ןיימ ,רימ ןערילעגעּפש

 ? ץנעווק

 ַאיַאקַאק -- ץנעוק ן'טימ עקֶא .ט סַאג רע טש רע
 ! אוטסנעשזַאלּב

 אקוד -- טגָאזעג טלָאװ ךיא ןוא .טסַאנ רעטייווצ
 .ץנעווק םע'נהָא

 ץטימ .ָאנרעיװ ָאננעשרעװוַאס .ט ס ַאג רע טיר ד
 .קישטנַאק ן'טימ ןוא ץנעווק

 ףרַאדַאּב ,ומעשטשַאיָאטסַאנ אפ .ט ס ַא נג רע ט רע פ
 ךייַא געמ עמ ,טסייה סָאד .ןעטסָאלדָאּפ עלַא טימ עקָא ןייא ןייז
 ןוא ,רעטרעדנוה ַא זיּב לערעיירד ַא ןוֿפ .ןײרַא גָאט ן'זיּב ןעסיימש
 .רעטרעדנוה ַא ןופ רהעמ עשזַאד

 -סָאלדָאּפ עלַא טימ ,אנשטעינַאס .ט סַאג ר עט פני פ
 ?רהיא טגָאז סָאוו .ןןעמַאד יד וצַו !ןעט
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 ןהִא עקָא ןיא ןעלעיּפש טעװ עמ סָאװ ,ןעדעירפוצ טשינו { ע ס ַא ד
 ןעלהוטש יד טימ וצ ךיז ןעקור ,סלוקידיר יד .וצ ןעגעווטסעד ןופ ךיז ןעמענ ,יײז
 ןיא ןייז זָאל .ןןעצמיז ,ןעטניה ןופ ןעטרָאק יד ןיא ןײרַאעקוק ,ייז וצ

 .ןעלעיּפש ןיוש ןעמ זָאל יּבַא ,ןעטסָאלרָאּפ עלַא טימ ןייז זָאל ,עקָא

 עטשרע זיא רעוו ,םָאװַאלס םיִנדָא .ר סי א"ל א רשי
 ןײֵא ף"לַא .ןםעטַא ןײא ןיא טדער .ןעטרַאק סיואטפראװ) ?טנַאה

 ,לעדיירד ַא ת"לד .בנג א ?"מינ .,םיוּבנערַאּב ַא ת"יּב .,רעלדָא

 ת"יח .עכורעווַאז א ן"ייז ,ןעטרָאננייװ ַא ז"או .שַאט-ןמח ַא א"ה

 .טנַאה עטשרע טנעז רהיא .{טסַאנ ןעטשרע םוצ| ..?עקנעי-םייח
 ןעטרָאק ייוצ וצ םעדכַאנ ןוא טכַאמעגוצ ןעטרַאק יײיװצ וצ ןעדעי סיואטנע;}

 "כיילנ ךיז טכַאמ עמ רָאנ ,זעורענ ןערעוו ןַאטביוה םלוע רעד .טקעדעגפיוא

 .ןניטלינ

 טסור} !אוטסנעשזַאלב ַאיַאקַאק .ט סַאג ר ע טש רע
 .ןלעברַא יד טעשטַאקרַאֿפ .טלעג סיורַאטמענ ,רעטנעהענ ךָאנ שיט םוצ וצ ךיז

 ,עקָא ןיא טלעיּפשענ טשינ גנַאל ןיוש

 .ןענעשעק רעד וצ ךיז טמענ ,וצ ךיז טקהר} ססַאג רע טייווצ

 .ןערהָאי טימ קָאש 8

 -רעווָאס .ןענעשעק רעד וצ ךיז טמע} סט סַאג רע טירוד

 ,טכַאנ עצנאנ ַא עקָא ןיא טקאהעג ןעטכענ טשרע !ָאנרעיוו ָאננעש

 | | ...גָאט ןעסייוו ן'זיּב

 טימ טנניז .ענעשעק רעד וצ ךיז טמעו ט ס ַאג רעטרעפ

 ן'זיּב ,ןייז ךיליירפ ןעסייהעג טָאה יּבר ךעד .ןווגינ ןעשי'דיסח ַא

 ?סָאװ ?ַאה .ןןעמַאד יד וצ! ..ןיירַא גָאט ןעסייוו

 -םיוא יד ןיא ןענַאמ יד וצ ןעניוא ענידנענערב טימ זעקק} ן ע מ ַא ד

 ןַאה-ַאח-אח .ןזעװרענ ןעכַאל ,ןעצפיז .ןעטרָאק עטגעלעג

 ,םאווַאלס םינדַא .ןטסַאג ןעטשרע םוצנ ר ס י א7? א ר שי
 .רעטרעוו ןעדער רהיא טפרַאד ,טנַאה עטשרע טנעז רהיא

 ן'פיוא סָאװ ,ןעטרַאק ס'נעמעלַא טכארטאב1 טסַאנ רעטשרע

 םלוע םעד ןעטעּב לעװ ךיא !ַאװטסנעשזַאלּב ַאיַאקַאק .ןשיט
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 יטכַאמ ןוא ?ערעיירד ַא קעװַאיטנענ} .ַאּפעילס ךעלרעיירד וצ ןעגעלקעווַא
 .ןןעגיוא יד ןצ

 טכַארט}1 ?סע טסייה היאר אב .טס ַאג רעטייווצ

 -ַאשזַאּפ ?שטיװַאקרַאמ יײסיַאמ ,ונ .ןןיילא ךיז וצ טדער .עליײװ ַא

 .ןטלעג טגעע2ו !עבטמ רעד טימ סיױרַא -- ןרָאטנַאקוװ עטיול

 .טלעג טגעל}1 .אנרעיוו ַאננעשרעוװאס .טספאנג רע טי ר ד

 !ּפָאק ןיא ךַאל ַא יו .ןזעדעירפוצמוא

 ,רימ זיא העוו ןוא ךֶא זַא .{ןטצנ) טספ ַאג רעטרעפ
 ךיוא ךיא ןיּב הרינּפ ַא ייַּב .ןטלענ טנענ} .ןעּפעלשכַאנ ךימ זומ ךיא

 .המהּב ַא
 "רַׂאפ .ןלערעײרד ַא טגעל ,טצכעק1 ט סַאג רע ט פניפ

 ךיא לָאז סָאװ .ךיוא זומ ךיא ! ןערָאװעג ךיא ןיּב טרעטסניפ

 ? ןוהט

 .ןערילענעּפש יאדוָא ךָאד ךיא זומ ,ונ .רסיא-?ארשי
 ..,םירוּפ דובּכל ,תיּבהילעּב סיּפע ,רהיא טגָאז יוװ ,ךָאד ןיּב ךיא
 ..טייצרהַאי ס'נמה .ןטלעג טגעננ

 אד זַא ,ץרַאה סָאד טנָא ריס .טסַאנ רע טשרע
 .{ןעטרָאק עטכַאמעגוצ יד רעביא רעגניפ ַא טימ טּפָאלק} .,רלָאג ןעניל ףרַאד

 .ןלערעיײרד ַא ךָאנ קעװַאטנע;} .דנילּב ?ערעיירד ַא ךָאנ {ַאדָאפסַאג

 -רַאמ ײסיַאמ ,ונ .ןוילא דזוצ) טס אנג רע טייווצ
 ַא דַאנ טנענ) .רעטייוו ךירק ,ןעכַארקעגניײרַא וד טזיּב ,שטיוװַאק
 .ןלערעײרד

 סָאד טנע21 .אנרעיוו ַאננעשרעװַאס .ט ס ַאג רע טירד
 !ןעגַאװ םוצ דָאר עטפניפ ַא יו .ןסעכ טימ טלעג

 !רימ זיא העוו ןוא ךֶא זַא .{טצנ} טסאג רעטרעפ

 ןייז טעוו'ס סָאװ .ןעּפעלשכַאנ ךימ ןופ ךיא .ןענעשעק ןיא טכירענ

 .לארשי בר טימ ןייז טעוו ,לארשי ?ּכ טימ

 "רַאפ .ןטלעג טגעל ןוא טצנעק) 0 סַאג רע טפ ניפ

 9 ךיא ּבָאה הרירּב א .ךיוא זומ ךיא ! ןערָאװעג ךיא ןיּב טרעטסניפ
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 .ןערילענעּפש יאדוַא ךָאד ךיא זומ ,הנ .ר סי אדל אדרשי

 ,טייצרהַאי ס'נמה .תיּבה-לעּב סיּפע ,רהיא טנָאז יוװ ,ךָאד ןיּב ךיא
 ,ןענערב ןעניוא עֶלַא .שיט ןפיוא דעלרעיירד יד ןעסכַאװ סע .טלענ טנעג}

 '? רעטייוו ןייז טעװו סָאװ ?ַאדַאּפסַאג ,ונ .ןועצפיז ןעמַאד יד
 טימ רעטנוא ףךיז טע'בנג רדח ןעטייוצ ןופ ..טסַאג ןעטשרע ז'פיוא טקופ}

 .שיט םוצ ילֵאװוַאּפ ןצ:טהעג ,קירוצ םורַא ךיז טקוק .אשירג טירט עליטש

 ,סעציײלּפ ס'רסיאלארשי רעטניה ?הוטש א ףיוא טקרעמַאנמוא קעװַא ךדיז טצעז

 | .ןטלעיּפש עמ יװ ,וצ טקוק

 רעטייו ? רעטייוו ןייז לָאז סָאװ .טסַאנ רעט שרוע
 ,ןעגָאז ןיוש טעװ טרָאק עטירד יד ...ןעקוקנָא ןהעג ךיז רימ ןעלעוו
 עטקעדעגוצ ייװצ יד ןופ ענייא ףיואטביוה} ..ןוהט ןצ ּבָאה ךיא סָאוװ

 ענעפָא יד ןופ ענייא ףיױוא ּפָארַא םינּפ ן'טימ ףיױדַא יז טנעל ,ןעטרָאק
 .זָאנ רעד וצ לערַאּפ סָאד ןציטנָארט .קירוצ ?עסיב ַא ּפֶא ךדיז טנהעל .ןעטרַאק

 טרעו ,טרָאק רעטקעדעגפיוא סָאװטע רעטירד רעד ףיוא קוק ןעכיג ַא טפרַאװ

 קירוצ קעװַא ךיג טגע) !ַאװטסנעשזַאלּב ַאיַאקַאק .ןנידעבע? ענדַאמ

 רעּבַא ץרַאה סָאד יו ױזַא .ןענעשעק רעד וצ ךיז טמענ ןוא ןעטרַאק יד

 ? ַאדָאּפסָאנ ,ונ .רצוא ןייַא ןעניל ףרַאד ָאד זַא ,טנַאזעג רימ טָאה

 ייוצ ?'דיראי ןפיוא ץענילעמרַאי ןייק רימ טימ טרהָאפ רעוו

 .יירד ףיוא ךעלרעיירר

 -רַאמ ײסיַאמ ,ונ .ןזיילא יז וצו ט סַאג רע טייווצ
 עטירד יד ףיוא:ביוה א טוהט} ?ןיינ יצ ,ךָאנ טסכירק וד ?שטיוװַאק

 | ,יירד עניימ ףיוא טרעפטנעעג .ןטרַאק

 טקיקעגנָא .ָאנרעיו ַאננעשרעװאס .ט ס ַאג ר ע טי ר ד
 חור ַא ,עגַארש .ןסעכ טימ ץימש א ייז טוהט .ןלזנ אלמ ,ןעטרָאק רעיפ עלט

 ַאַא טכַארטענסיױא סָאד טָאה רעו !ןיירַא ןעצרַאה ןייד ןיא
 ? עקָא טסייה סָאװ ,לעיּפש

 ןומ ךיא .,רימ זיא העוו ןואךֶאזַא .טסאנ רעטרעפ

 .ריא א ןעּברַאטשעג .ןוא ךיז טקק} .ןעקֹוקנא ןהענ ךיוא ךיז

 דלאּביו זַא ,רעהירפ טסואוועג בָאה ךיא  .ןןעטרַאק יד קעוואיטנע;ו

 .ןעּבָארגַאּב ךיא רעוו ױזַא ,עקָא
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 .תמא ןייד ךורב .{וא ךיז טק1 ט ס ַאג ר ע ט פני פ
 .ןןעמַאד יד וצ טדער .ןעטראק יד קעװַא טנע21 .דיא ַא ךאנ ןעברַאטשעג

 עשטשּבָא ןייֵא טגָאזעג ּבָאה ךיא זַא ,ןעוועג טכערעג טשינ ךיא ןיּב
 ? רהיא טגָאז סָאװ ! טסולנראפ ייז ךיז טָאה עקָא ??עיפש

 !ַאנשטעינָאק .| ע מ ַא ד

 ןענעז .ןטסַאג ןעטייװצ ןוא ןעטשרע םוצו ר סי אדל א ר שי

 ןעטשרע םוצ| ?רירַאי ן'פיוא ןעיירדניא ןעּבילּבעג ,סע טסייה ,רימי
 לשמל המודכ ,רעטייוו ןעגָאז סיּפע רחיא טעװ עשז סָאװ = .ןטסאג
 !ןושל טימ םירַא ?ונ ? רעמירּפַאנ

 ?טשינ טייצ ןייק רהיא טָאה סָאװ .טסאג רעטשרע

 טוג ךיז ףרַאד עמ .ןשיט ןפיוא טקק} .טעילּפַאק עינ ימַאנ דַאנ

 .ןסקניל ןוא סטכער טקס} ?םלוע רעד טגָאמרַאפ סָאװ ,ןעטכַארטַאּב !

 ! אוטסנעשזַאלּב ַאיאקַאק .םיצקש --- רעד ןוא ,סעסקיש טָאה רעד
 םסַאּפ א והט ךיא ןעוו ,ןעגַאז רהיא טעװ סאו .{טסַאג ןעטייוװצ םוצ} !

 ? םיצקש ערעייַא וצ

 ןָאק ךיא זַא ,תודע ןיימ ןיא טָאג .ט ס אג רע טייווצ
 ףיוא טרעפטנעעג .ןטלעג טגעל} .יירד ּבָאה ךיא .ןעסַאּפ טשינ
 יירד ףיוא לערענהעצ ןייא טימ טלעּבמיצענרעּבירַא ןוא יירד עניימ
 .עלַא ףיוא יו ךיילג

 .ןרעגניפ יד טימ טכַאמ .ןיילא ךיז וצ טדע} ר סי א7? א רשי
 ןוא ,יירד ףיוא ךעלרעיירד טימ טסיימש רעד .ףערט העג טנייה
 .עלַא ףיוא יו יירד ףיוא ?ערענהעצ ַא טימ רעּבירַא-טלעּבמיצ רעד
 א ןיא דניצַא !נָאּב יַאד עינ -- ייז ייּב ןעסירעגנָא םָאה סע
 אטשט --- ןןעגיוצעגסיוא קרַאטש ןוא ארטנ רעד ןופ ןוגינ ַא טימ} סָארּפַאװ
 -ַאלעגעּפש רעד ןיא ןעזָאלניײרַא ךימ ךיא לָאז יצ ? טַאלעיד עינימ
 ? ןעקוקנָא ןהעג ךימ ךיא לָאז יצ ?ָאּפעילס ןערילענעּפש ןוא עיצ
 ףיוא ןעקוק ןעניוא עלַא .טלעג טלהעצ ,ענעשעק רעד ןצ טשרמולכ ךיז טמעננ
 אינַאדיװסַאד .ןעגירעביא יד סיוא טשימ זוא ןעטרַאק יד קעוַאיטנעל םהיא
 .ןטראק עטרעפ יד ןעביוהפיוא ליווַו

 עד
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 עשזַאּב !וַאל .ןטנַאה רעד ייב ןַא םהיא טּפָא! ַא ׂש י ר ג

 ךָאנ טימ לערענהעצ ַא !ךיז ןעקוקנָא ןייק ָאטשינ !ינַארחַאס

 !לערענהעצ ַא

 ?ענושמ .ןםהיא ףיוא טקקו ר סיא-?ל א רשי

 ייז !ךימ עשז טגלָאפ .ןדיז טעבנ !ךימ טגלָאפ .ַאשירג

 ! טשינרָאג טימ טשינרָאנ ןעּבָאה עדייּב

 רע זַא .ןוַאשירג ףיוא טזייוװו .טסעג יד וצו ר סי א7? א ר שי

 ? ךיוא ןתח ַא לָאמַא ןענלָאפ ,רהיא טגָאז יו ,ףרַאד עמ ! טסייה

 ."עילערטס קַאק ץעפמוק .ןטלעג טגעג1

 ! ענארש ןעּבָאה עדייּב ייז זַא ,סויאשטור םָאװו א .ַאשירג

 ֿבָאה ךיא זא ,רהיא טניימ רשפא יצ .ןענעשעק רעד וצ ךיז טמעננ

 ? סעסקיש ערעיײַא רַאפ ןעקָארשעגרעּביא ,עילעיד םָאמַאסװ ,ךימ
 טעקסַארטעגרעּבירַא ןוא ?ערענהעצ רעיא ףיוא ךייַא רעפטנע ךיא

 זַא ,סייוו ךיא םורָאװ ,יירד עניימ ףיוא ךעלרענהעצ ייווצ טימ

 טשינ טעוװ ןוא טָאהעג טשינ רהיא טָאה ןעדיומ ייווצ יו רחעמ

 .ןעּבָאה

 יײסיאמ ,ןעװעג ליטש גנאל ןוש .ט ס אנ רע טייווצ

 טשינ ךיד וד טסרָאט םירוּבנ ייווצ עכלעזַא טימ .שטיװָאקרַאמ

 טרעה .ןעליײו ַא טכַארט} .טלעװ רעשירַאנ רעד ןיא ןעזָאלניײרַא

 ? טפעשענ לעקיטש ַא ןעכַאמ רימ ןעלעוו רשפא ,סיוא עשז

 ?רעמירּפָאנ .ט ס ַא נג ר ע טש רע

 ?לשמל המודּכ .ר ס י אדל? א רשי

 -ּפִא ןעּבעג רימ רהיא טעװ סָאו .ט ס ַאנ רע טייווצ

 לָאז ךיא ,ןעּבעג רימ רהיא טעװ סָאװ ,טסייה סָאד ? טלעגיטירט

 ? היאר אלּב ןעגעלקעווַא ךיז

 !אח-אח-אח .ט ס אג רע טש רע

 !ןעּבעג ךייא רימ ןעלעוו נױא טונַא .ר ס'יאד5 ארשי

 ןייק טשינ טבַאמ עמ ןוא ּפֶא ךיז ןעמ טגָארט ,עגָארש טָאה עמ זַא

 | .סעיצַאלעגעּפש
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 יד ןַאטקק} ?רהיא טגָאז ױזַא .טס ַאנג רע טייווצ

 ,ייז ןעגַאז ,טָאה עמ ןַא ?ַאה .ןעלײװ א טכַארט .טרַאק עטרעפ

 ? ןעלעטשנָא ןייק טשינ טכַאמ עמ ןוא ּפֶא ךיז ןעמ טנָארט ,עגארש
 ףיוא ןעקוק ןעניוא עלַא .טלענג טלהעצ .ענעשעק רעד וצ טשרמולכ ךיז טמענ}

 .ןענירעביא יד טימ סיוא יז טשימ ןוא ןעטרַאק יד קעװא טנע/ .םהיא

 טגעמעג טְלָאװ ערילח א !שטיװָאקרַאמ ייסיָאמ ,אינַאדיװסָאד

 | | ! עקָא רעד ןופ רּבחמ ן'פיוא ןעמוק
 .{טנעה יד טימ טלעסיירט .טסַאנ ןעטשרע םצ רסיאיל א רשי

 ? םיאנוש ערעזנוא עלַא ט'רטּפ'ענ ,ונָאּב אוַאלס ,ןיוש רימ ןעּבָאה

 !אוטסנעשזַאלּב ַאײַאקַאק .ט סַאג רע טש רע

 סלארשי ףיוא טנַאה יד ףױרַאטגעל .טסַאג ןעטשרע םצ! א שירנ

 ןעצנַאנ ַא טימ טלעדיפעגרעּבירַא ןוא טרעפטנעעג .ןזעטרַאק ס'רפיא

 ,רע'אה-ףכ

 ?העד רסח יצ ?ענושמ .ןואשירגוצ ר סי איל א רשי

 ! סינשירַאּב יד רַאפ ץרא:ךרד .ךיס עשז טגלָאפ .ַאש ירג

 ! ענַארש יװ רהעמ טשינ טנָאמרַאפ רע ,ָאווָאלס עיִאנטסעשט

 .טסייה רע זןֵא .ןענעשעק רעד וצ טהעו ר ס י א7ל א רשי

 ַא ןעגלָאפ לָאמַא ,רהיא טגָאז יו ,ףרַאד עמ .ןוטשירג ףיוא טזייװ}
 ןעטנאלעגעּפש ךָאד רימ ןענעז ףיורעד .ןטלענ טנעו ?ךיוא ןתח

 טקק} !אוװטסנעשזַאלב ַאיַאקַאק .ט ס ַאג רע טש רע
 .ןגידנעצפיז ,ילָאװַאּפ טדער ..ענעשעק רעד ןצ טהענ ,טרָאק עטרעפ יד ןָא

 .עלַא עניימ ףיוא רעטרעדנוה א זיא ,ױזַא דלַאּביוװ
 !?רעטרעדנוה ַא .ןעַאו סט ס עג

 !?רעטרעדנוה ַא .ןעא1 ן ע מ ַא ד

 רימ ןעפרַאד ,עיששטולס םָאקַאטװ .ר סיאד-?לארשי
 טימ} ?שָאראנ ַא טימ ךימ טעשַארטס רע זַא ,טשּפ םעד ןענרעל

 יד ןעקעדפיוא ןהעג ןעמ ףרַאדַאּב ,ױזַא דלַאּביװ = .ןוונינזארמנ = ַא
 .ןזאשירנ ףיוא טקוק ,טרָאק עטרעפ יד עקנילַאװַאּפ ףיואיטביוה} .דיומ עטרעפ

 {אלשַאּפ .ןףיורא ןעטנוא ןופ טרָאק רעד ןיא ןייראטקק} ַאשירג
 םלוע רעצנַאנ רעד !סרעטרעדנוה ייווצ ךָאנ טימ רעטרעדנוח א
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 אזא .ןסקוקידיר יד וצ ךיז ןעּפַאװ ןעמַאד יד .טנערעגפיוא טסכעה טרעוװ

 ! אוואלס עיִאנטסעשט ! רהָאי טרעדנוה ןיא לָאמ ןייא טפערט טרָאק

 .ןועלירב יד רעבירא ןאשירנ ףױא טקק} ר סי אדל א רשי

 | / ?שטיװעיליאַארזיא וועל ןיִּב ךיא ?וד טסניימ סָאװ

 ,םָאגַאּב םונַאילק {ךימ עשז טגלָאפ .ןױיז טעבנ1 ַאשיר ג |
 סָאװ ,טסַאנ ןעטשרע ן'פיוא טוײװ} .עגַארש יו טשינ רהעמ טָאה רע

 : : .ןגיטולבטלַאק ץנאג ךיז טציז

 ,ןטצפיז} ?ֹוד טסגָאז ױזַא .ןואשירנוצ) ר סיאיל אארשי
 -ןיא וועל טשינ ןיּב ךיא .עיצַאלענעּפש ןייק רימ רַאפ טשינ ,ןיינ
 עגירעביא עלַא טימ .ןעטרַאק רעיפ .ענַיז םיואיטשימ} .שטיוועיליאַאר

 ,{ץפיז ןעמעיט 8 טימ .טאה רע סָאװ ,ןעהעז טשינ לָאז עמ ,ענעפרַאװעגננַא

 עב ! סַאּפ

 ם'נופ טלענ עצנַאג סָאד ףיונוצטרַאש} 6 סַאג רע טש רע

 -עטיצ טימ טּפוטש} {ַאװטסנעשזַאלּב ַאיַאקַאק .{טנעה ערייב טימ שיט
 םהיא ףיוא ןעקוק ןעניוא עלַא .סענעשעק על ןיא טלעג סָאד טנעה עגידנער

 .ןןעצרַאה םוצ וציױעקירד ןוא סלוקידיר יד שוט ןעּפַאה ןעמַאד יד .האנק םימ

 סָאד טּפוטש טסַאג רעטשרע רעד ןעו ,טייצ רעד ןא) אש יי ר ג

 רעיפ ם'טענעי טנַאה ןייא טימ ףיואיביוה ַא רֶע טוהט ,סענעשעק יד ןיא טלעג

 שיט ן'רעביא ץעז ַא רע טגנַאלרעד טנַאה רערעדנַא רעד טיס ןוא ןעטראק

 א טוהט םלוע רעד ףךיוא ןוא רעטנואטגנירפש ןעטראק עילַאט יד ןַא ,יוזַא

 שי ַאטשט .ןתושלה רעיש ןעַאפ ןעמַאד יד .רעטרע יד ןופ ףיוא-גנורּפש
 עיִאנטסעשט ,לעיּפש אזא ןופ ןערעוו וצ ענושמ ?לַאזאקס סַאװ

 רעהירפ רעמיצ ןעטיײװצ ןופ ןעפיוק וצ טמוק יירשעג ןיײז ףיוא} !!ָאוַאלס
 ךַאדײה ייז ךַאֹנ ןוא גרַאװגני עצנַאנ סָאד ךרָאנרעד ,הנשוש לךַאנרעד ,עטרעב

 !ןערָאװעג טרעהעג טשינרַאנ ןיא השעמ ַאזַא .ן{הניגמ רעד טיט

 !םימש ומוש ! ?ךעלדיימ יירד ןעּביירטראפ טשינרָאנ טימ
 !אח -אח- אה ;!שטָאה טהעז ,טָאנ !! !דנעיירש-לעמיה זיא'ס
 עמ סָאװ טימ ,רעדניק עשידיא ,טהעז .ןועטרַאק יד ןעמענא טזײװַאב}

 טימ !עגארש טימ ,טשינרָאג טימ ? ךעלדיימ יירד טּביײרטרַאֿפ
 וה | ? טלעוו רעד ףיוא ןעּבעל ןעמ ןָאק ,ונ !!! ענַאררשי
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 .ןועטרַאק רעיפ עטקעדעגפיוא יד ןָא רעטרע יד ןופ ןעקש1 ט ס עג

 2 ! עגַארש

 ! עגַארש  .ןטנעה יד טימ ןעכערברַאּפ ,ײז דאו } ע מ ַא ד

 טיט ןָאשירג טהעורער .ריט רעד ףיוא ןהעטש טביילבנ ע ט ר עב

 טיט םוײװ} !ךַא .ןטנעה יד טימ קסעלּפ א יז טוהט ,טנַאה ןיא ןעטרָאק יד

 .ןטנעה יד ףיוא ן'הנשוש וצ טלַאפ .ןתח ן'פיוא טנאה רעד

 זאל א ךיז טוהט .שיט ן'פיוא ןעטראק יד ץימש א טהט} אש ירג

 ,טסעי אט !טאאװַאניװ !וינהיתב !איסוטרעפ .ןהלכ רעד וצ

 !ָאװָאלס עיָאנטסעשט !טלעיּפשעג טשינ ּבָאה ךיא !ַאכילס

 .ןסיפ יד וצ רהיא טלַאפ) ..!םָאנַאּב םונַאילק ..ַאכילס ,טסעי ַאט

 רעד ןופ ןַאטמוק טונימ רעד ןיא) ..!יטַאמַאט !יטאפַאי !יטַאנַאי

 .ןועשַאטןמה יד טימ הנח ךיק

 ףיוא ןהעטש ןאשירג ןוא עט'ש?ח'רַאפ ַא ןעטרעב טהעזרעד} ה ) ה

 בצ ךיז טוַאל ןוא ןעשאטדמה יד טימ רעלעט םעד יז טרילרַאפ ,עהינק ןייא

 .ןַאמ םוצ! !עניימ רעטכַאט ,ריד טימ ןיא טָאנ .ןרעטכַאט רעד

 4 ןעֿטָארטעג ָאד ךיז טָאה סָאװ ! רעכינ ? ןהעשענ ָאד זיא סָאװ

 | ! ןיוש גָאז ,ונ

 !ַאש ,ַאש .ןועגיהורַאב יז ליװ ,בייװ םצו ר סי אי? א רשי

 ..ןעּבירטרַאפ ..ןעסימשענּפָא ..טשינרָאנ עלָאג !טשינ יירש

 ...ךעלדיימ יירד

 א ?ןעסימשעג ןעמעו ?ןעסימשעג טָאה רעװ .ה נ ח

 ..רעלריימ ערעסַאוו .ןגרַאװגני ץפיוא טקֹוק} !רימ זיא רענוד

 -רַאפ !איטש .ןשיט ןופ ףיואטהעטש) ר ס י אי? א רשי
 יירד .{טנעה יד טימ טכַאמ} !עיצַאלעגעּפש ןייק טשינ טסהעטש

 ןפיוא טזײװ} רע ןוא ,ךעלדיימ יירד טאהעג בָאה ךיא .ךעלדיימ

 טָאה .טַאהענ רע טָאה ענַארש .טשינרַאג עלַאנ טָאה {טסַאנ ןעטשרע

 טימ ,סע טסייה .,ןעּבירטרַאפ ,ןעסימשעג ןוא ןעסומשעג ךימ רע

 טימ טכַאמ .ןײרַא םינּפ ןיא רהיא וצ ךיילג) !טשינרַאנ טימ ,ענארש

 ..!עגַארש טיס !עגַארש טימ .ןטנעה יד

 .גנ 6 ה ר א פ



 ןיא ךיז ןעפערמ סָאװ ,ןעזארפ .עשיסור ןוא .עשיאערּבעה
 ."ץגארש?

 | ;:שי א ע ר ב ע ה

 טיאאבַאב טָאזַאה ַאלינמַאה טאירק רָאװדיב ַאטַאחמיס איביה ךיװַא לאװַא

 -- (הוה תיבב תאזה הליגמה תַאירק רבױב ותהמש עיבה ךיִבָא ?כא) עזַאה
 רעד ןופ ןענעייל סָאד ןענעװ דיירפ ןייז טקירדענסיוא טָאה רעטַאפ ןייד רעבָא
 .זיוה ןעגיזָאד םעד ןיא הליגמ רעגיזַאד

 -עשעק ליפא ,םַאלַאַאה ?אק םיאעוו םָאקַאמ לָאכעב טירוויא רעבַאדעמ יִנֲא
 ינא) !םיטרַאק יל ןעט :ראטקודנַאקַאהעל רעמָא ינַא ,אוַאקרעמעב עצַאי ינֲא
 רפוא ינא ,הבכרמב אצוי ינאשכ וליפא .םלועה ?כ םעו םוסמ ?כב תירבע רבדמ
 רעד טימ ןוא םוטעמוא שיאערבעה דער ךיא -- (!םיטרכ יג ןת :רוטקודנוקהכ
 ;רָאטקודנַאק םעד ךיא גָאז ,םַארט ן'םיוא רהָאפ ךיא ז8א וליפא .טלעװ רעצנַאג
 !טעליב ַא רימ בענג

 ַאלינמאה טערעזַאכ ַאנידעמוא ַאנידעמ ?אכבוא רַארַאװ ראד ?ָאכעּב

 ןעדעי ןיא -- (תאוה הליגמה תרזוח הנידמו הנירמ ?כבו רודו רוד ?כב) טָאזַאה
 . .הלינמ עגיזָאד יד רעביא ךיז ט'רזח הנידמ רעדעי ןיא ןוא רוד

 טונ -- (םיענו רמחנו הפיו בוט) םיאאנעװ דאמכענעוװ עּפַאיעװ וואט
 | .ןייפ ןוא ןעש ןוא

 ןימ -- (!יתמת !יתפי !יתנוי) !{יטַאמַאט !יטַאפַאי {יטָאנַאי
 ןעכילרהע ןימ !טייהנעש ןיימ ןעלעבייט

 .ןיינ -- (ואל) וואל
 גאראהא? דימשַאהעפ םידוהיאח םַא לא םַאטכענעװ ווַאטכינ םימאעּפ ַאמַאק

 וָאטכיק יגַאגַאאה ַאטַאדמַאה ןעב ןאמַאה ַאצַאי םימאעַּפ ַאמַאק !רעבאלוא
 ךימשהל םידוהיה םע לע םתחנו בתכנ םימעפ המכ) !לעַארסיא םַא לֵא ַאנטיס
 םע ?ע הנטש בותכל יננאה אתדמה ןב ןסה אצי םימעמ המכ !דבַאלו גורהל
 קלאפ ןעשידיא ן'םיוא ןערָאװענ טנעכייצעג ןיוש זיא לָאמ לעיפיוו -- (!לארשי

 ןב ןמה סױרַא ןיוש זיא ?ָאמ לעיפיו !סע ןעגיליטרַאפ זוא ןענע'גרח'סיוא וצ
 !לארשי קלאפ ן'פיוא ןעליווקס8ּפ ןעביירש ןצ יגנאה אתדמה

 ;ש יסור

 .ןעטכינרַאפ -- ןעשזַאטשטינוא .טרָאװ ןייא טימ -- םָאװַאלס םינדָא
 "נגיא -- ָאנלעטַאשטנַאקַא ,גָאטסטרובעג -- סענינעמיא .תונקת -- וואטסוא

 .ןעצנַאג
 י
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 ,סניליירפ -- םינשירַאב .טיהַאב טָאג -- ינַארחַאס עשזַאּב

 ,טציז ,םיתובר -- םסעטידַאס ,ַאדַאּפסָאג

 עקנישוד .וכיפא -- עשוַאד .ןעהעזרעדעיװ ףיֹוא -- אינַאדיװס ַאד

 .רעערבעה -- סעציערוועיזעינווערד .עניימ המשג -- (אקנעשוד)

 םָאמאס'װ .יױוזַא דלשאביו -- עיַאשטולס סםָאקַאט'װ .ענַארפ --- סָארּפַאוו
 .ןע'תמא רעד ןיא -- עילעיד

 טישטואוז .דַארּפש עטנעכייצענסיוא ןיײיֵא -- קיזַאי ינלעטַאשטעמַאז
 .שינַאּפש יװ טננילק --- יקסנַאּפסיא קַאק

 .(ןעלוש) םירדח -- ַארעדעה

 עינמ אטשט ?טנַאזעג ךייא ךיא בָאה סָאװ -- ?לאוַאקס םָאװ ַאי ַאטשס

 .טרָאװךערהע -- ַאװַאלס עיַאנטסעשט ?ןוהט ךיא לָאז סָאװ -- ?טַאלעיד

 ,ברע ךייא ןיב ךיא -- םויאשטור םָאװ ַאֹי
 .נרַאװגנוי -- שזָאידַאלַאפ

 טנענער זנוא רעביא -- (עזארפ עטזיירנרַאפ) טעילּפַאק עינ ימַאנ דַאנ

 ? תמאב יקַאט -- ?ילעשוואעינ .ןעטיה טָאג לָאז -- גָאב יֵאֹד עינ .טינ

 אואלס .ןעמעש ךיז -- ןעישינסעיטס .ןענינייארַאפ -- ןעיַאינידעיַאס
 --ָאּפעילס .עטלעטשעגנַאסטפעשעג -- סעשטשאשזולס .,ןעקנַאד וצ טָאנ -- ונָאב
 .(ןעטרָאק יד ןעהעזעג טינ) טייהרעדנילב

 טעב עמ --- ורָאטנַאקװ עיטיולַאשזַאּפ .ןעטייהניימעג -- ןעטסַאלרַאּפ

 -עשטשטיאטסַאנ ַאּפט .(טלעג ךָאנ ענעשעק ןיא) ןײרַא רָאטנַאק ןיא הליחמ ךייא

 .גננַאג ַא טהעג סע -- ַאלשַאּפ .ןפוא ןעניטכיר ן'פיוא -- ומ

 ?ָאמ ַא ,טסייה סָאד) רעסיש ַא יװ זיא רחוס ַא -- ץעלערטס קַאק ץעּפוק
 .טָאנ יב רעוװש ךיא -- םָאנָאב סונַאילק ,(טינ לָאמ ַא ,רע טפערט





 סאוט
 אוו

 אּבה-םלוע

 .טקַא ןייא ןיא שזרַאש ַא

 ,1918 רהָאי ןיא ןעבירשענ





 :ןענַאזרעּפ

 .קינטײרללַא ןײַא .סיקרעשס רעטסימ

 .עקשטינטיירללַא ןיֵא .סיק ר עש ט פע סימ

 .רעשטיטהרביה ַא .עקש טאווק רעטסימ

 .רי א ַא

 .תודע ייווצ

 גגנַאל טינ ַָאד :טייצ .עקירעמַא ןיא ץניװַארּפ עטיײװ יד :טרא





 ,ליֹומ ןיא רַאגיצ ַא טימ טציז ,רעשטינניקַאד ַא ןיא ,רָאלרַאּפ ןיאַו

 ןַאמ רעסיובעגטוג א ,סיקרעשט רעטסימסמ ,ףיױרַא סיפ יד

 ן'פיוא ,םהיא ןעגעקַא .טדיילקעג טנַאנעלע ,ןערהָאי עלעטימ ןופ
 ַא ,סיקרעשט סעס'ימ יד טציז ,רעשטיגניקַאר ןעטייווצ

 .{דיז ןעשטַאק ערייב .רעדיוג ןעגידנערָאנײרד ַא טימ קיטש ערעווש

 זיא סָאו .ןרעגייז 'פיוא קטלא סיקרעש ט רעטסימ

 ןופ טנערווער ן'טימ ןעמוק טנַאזעגוצ 4 רעשטיט ן'טימ רעדעמ יד

 .הטרח טָאה רע זא ,עישטעבלַא .טינ טמוק ןוא ,אבה-םלוע

 .ןטצינהעגנג !יַאמ רעװוענ .סיק רעש ט סע סימ

 ?ןיַאמ רעװענ טסייה סָאװ .סיקרעש ט רעטסימ
 ...םענזיּב זיא סענזיּב

 ,סענזיּב יד ריד גיט סָאװוצ .סיק רעשט סעסימ

 ..טלעג ןעטסָאק רָאנ טעו'ס ? ָאשזד

 .יִלנֶא טלעג סָאד זיא ריד יב .סיקרעשט רעטסימ

 ןָאקיּב !טָאנ טַאד -- רעטייוו לעסיּב ַא ןוהט טכַארט ַא טסלָאז

 ןיימ ןיא ןײרַא ךימ טכארט ךיא .טנייה ן'טימ רָאנ טסבעל וד

 ןיא ןעמוקעג קירוצ רהָאי גיסיירד טימ ןענעז רימ יױזַא יו ,ףייל

 ןעוועג רימ ןענעז ,טלעדעּפעג עדייּב ןעּבָאה ןוא ,ירטנוָאק זיהד

 ? טציא רימ ןענעז סָאװ טָאּב -- לעּפיּפ יד לֶא טימ ךיילנ ןעדיא

 ןיק טינ ?רימ ןענעז ןעדיא רַאפ סָאוו .ןםוא טנַאּפש ,ףיוא טהעטשַו

 ! גניטָאנ --- ןיליפּת ןייק טינ ,תילט ןייק טינ ,בוט-םוי ןייק טינ ,תּבש

 ןיא רעדָא ,לעקַאניּפ ןיא רעדָא ,רעקוָאּפ ןיא רעדָא טכַאנ יוװ גָאט

 ענעי ןענעוו ןעטכַארט וצ ןָא טינ רָאנ ןעביוה ןוא ,סמיינ ערעדנא

 רעטפע טעוו רעװ ,סרעי יטנעווט דנע טרעדנַאה רעּביא .דלרָאװ
 ? שידק ןעגָאז זנוא
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 טינ ןעּבָאה רימ ?טסייה סָאװ .סיקרעשט סעסימ
 ? ןהיז ןייק

 יד טא .ןטלעטשענּפָא ךיז טא סיק רעשט רע טסימ

 ? שירק ןענָאז ןעלעוו סרעפיול

 ןייק טעװ ,ןייז ןָאק ,קייששד .סיק רעש ט סע סימ

 1 ּפָאק ןייז רַאפ רימ --- 4 עליסקַאמ רעּבָא ,ןענָאז טינ שידק
 ?שידק ןענָאז טעװ סקַאמ .סיק רעש ט רעטסימ
 !שידק ןעגָאז רע טעו רש .סיק רעש ט סעסימ

 רשפא !ןיינ זַא ,עישטעּבלַא .סיקרעש ט רעטסימ

 ! רעסָאנ --- רעטעּפש טָאּב ,גָאט טכַא עטשרע יד

 !םעמ סעי .סיקרעש ט סעסימ

 !רעסָאנ .סיק רעש ט רעטסימ

 . 6  {םעמ סעי .סיקרעש ט סעסימ

 גָאז ךיא זַא .ןשיט יא ּפָאקַאו סיק רעשט רעטסימ

 סע -- .ליומ רהיא וצ טסילש םיקרעשט סעפימ} !רעסַאנ ןיא ,רעסַאנ

 טמוק סעֶו }!ןיא םַאק :ןסיוא ןעפור עדייב .ריט ןיא ּפָאלק ַא ךיז טרעהועד

 טימ לעדיא עואושז א ,עקשטאווק רעטסימס ,רעשטיט רעד ןײרַא

 .{דנערווער בלַאה ,רעדיינש בלַאה סיואיטהעז ,םינּפ גיהורפוא טרעגנוהעגסיוא ןייֵא

 רעטסימ ,וד וי וד וַאה .סיק רעש סט ועטסימ

 : | ! ןַאדיס ,רעשטיט
 םעד ּדיז טשיװ ,קעװַא ךז טצע1 עקש טָאווק רעטסימ

 ..!ןעדיא םעד ןעטעּבעגניַא תורצ טימ םיוק !ץיה ַא ,ונ .ןסיײוװש
 טלָאװ ךיא -- טניואוו רע ואוו טכוזענסיוא םהיא ּבָאה ךיא רעדייא

 טינ ןעמָאנ ןיימ לָאז ,רעלָאד ןהעצ ןייק ןעמונעג טינ רַאפרעד
 0 + | . - ! עקשטָאװק ןעסייה

 סָאװ ,ושזד םייס יחד יקַאט .סיק רעשט רעטסימ

 יי ר יי | | 4 טדערעג ןעּבָאה רימ

 ..דיא רעּבלעז רעד יקַאט .עקש טָאווק רעטסימ

 טשינ .השעמ רעצנַאנ רעד ףיוא טָאהענ הטרח ןיוש טָאה רע רָאנ

 ,רע טנָאז ,םהיא גיוט סָאװ ! טלעג ןייק ראפ ןעפיוקרַאפ טלָאװעג



 .9 אבהיפלוע

 ..גיבייא ףיוא טביילּב אבה-םלוע ןוא ,קעװַא טהענ טלענג ?טלעגנ

 ,רעהַאדןיהַא -- ענידיא ַא ,ּבייוו ןייז וצ טצעזענוצ ךימ ךיא בָאה
 יּפִא רע לָאז רעלָאד טרעדנוה ייווצ רַאפ ט'לעוּפ'עג םיוק ּבָאה'כ

 ַא ןעקוקנָא טעװ רהיא ...אבה-םלוע קלח ןייז ןופ בלַאה ןעטערט
 -נָא ! ןעהעזעג טינ ןעדיא אזַא טּבעל רהיא טניז טָאה רהיא --- דיא
 ...שרוק-ןושל ףיוא רהעמ טדער ןוא ,קרעט ַא יו רע טהעג ןָאהטעג

 וצ טסַאג וצ רעהַא ןעמוקעג ,לארשייץרא ןיא רהֶאי ןהעצ ןעוועג

 רע'רשּכ ַא ...לארשידץרא ןייק לָאמ ַא ךָאנ טרהָאפ ןוא רעדניק ענייז

 רע רעדָא ,טנערעל רע רעדָא ...טנערעל ןוא הלילו םמוי טציז ,דיא
 ...גָאטשרענָאד ןוא גָאטנַאמ עֶלֶא ...םיתינעת טסאפ ןוא .,..טנעװַאד

 ..עבטמ תרוצ ןייק טינ טסייוו
 וצ רע טסייו עשז ןענַאװ ןופ .סיקרעשט סעסימ

 ? רעלָאד טרעדנוה ייווצ ןעמענ
 יװ !הלילחו סח ?רע .עקשטָאווק רעטסימ

 עכלעזַא וצ זיא רע :ךייַא ךָאד נָאז ךיא ?טלענ וצ רע טמוק

 ,ענידיא ןייז טימ ,רהיא טימ ךיא ּבָאה סָאד .ךייש טיג ןעכַאז
 "רעשט רעטסימ ...אבה-םלוע קלח ןעּבלַאה ןייא רַאפ טכַאמענּפָא

 עינָאמערעצ רעד וצ ןעטערטוצ ןָאק עמ ןוא טיירג רחיא טנעז ,סיק
 ? אּבה-םלוע תריכמ ןופ

 ךיא רָאנ !ילויטעזַאּפ .סיק רעשט רע ט סימ
 -עג טלָאװ ךיא .ןדיז טלעקנייוװק} .עטיּב עניילק ַא ךייַא וצ בָאה

 ..טנערווער ַא ,לעּביסַאּפ סטיא ףיא ,ייּברעד ןייז לָאז'ס ,ןעכילג
 ...טנערווער לעיד ַא

 ימוא סָאװ וצ .ןועקַארשרעדו עקשטאווק רעטסימס 2
 ,ךיז טכַאד ,רעשטיט ַא ךייַא ייּב ןיִּב ךיא ? סעסנעּפסקע עטסיז

 רָאלק ןיִּב ךיא זַא ,ךייא רעכיזראפ ךיא .רהָאי עטשרע סָאד טינ
 ןיד יּפ-פע ,טנערווער רעטסערג רעד יו ,אּבה-םלוע תוכלה ןיא

 ייוצ רַאֿפ ףּכתעיקּמ ,טנַאה ַא יװ ןעּבָאה טינ רהעמ ןעמ ףרָאד
 ,לְלֶא סטַָאד ןוא --- תודע

 ?אָאֹל יד טאד יא .סיק רעש 8 רעטסימ
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 ןיא ןיד רע'שוריפב א .ע קש טָאווק רע טסימ
 "ניירַא ןהעג ייז ךיא געמ ...,יאשּפט יאלבּב קרּפ ,אתודח תוכלה

 | | / .לָאה ןיא ָאד ןעטרַאװ ייז ?  ןעפור

 ףראד סָאװ ןוא; .טיױרקלָא .סיקרעש ט רעטסימ

 ' | יי - ? ןוהט ךיא

 .ןוהט טינרָאג טפראד רהיא ,.עקש טָאווק רעטסימ

 רהעמ ,ניד'בוט-םוי ןוהטרעּביא ןייז חירטמ רָאנ ךיז טעוו רהיא

 טעוו ּפָאק ן'פיוא ןיירַא לחוש ןיא טהעג רהיא תעּב יו ,שידיא

 ףיא לעוו סעסימ יד ךיוא ןוא ,טעה ַא ןוהטנָא ןייז ?חומ רהיא

 זַא ןוא .ןעקעדוצ רָאה יד יּבַא ,ּפָאק ן'פיוא ןעמענ סיִּפע ןעטעּב

 טָא ,טנעה יד ןעשַאוו רעהירפ רהיא טעװ ,ןוהטנָא ךיז טעוו רהיא

 .ןעסע םוצ ךיז טשַאו עמ יו

 1לעװ {םינּפ םורפ ַא טכַאמנ סיק רעש ט רע טסימ

 ? סָאװ ייפרעד ןענָאז ןוא

 רָאנ ,טשינרָאנ --- ןענָאז .עקש טָאווק רעטסימ

 ףענעי ןענעוו ןוא טדיוט ןענעוו ,טָאנ ןעגעוו רהיא טפרַאד ןעקנעד

 .טלעוו

 .ןענימ רעמורמ רעבלעז רעד טימו ס י ק ר ע ש ט ר עט סימ :

 ןעגנערּב רעהַא ךיז טימ ךיא ףרַאדַאּב .ןהיוא:טהעטש} .טיירללַא

 ? רוזחמ א .,.7 טיא ללָאק וי וד ואה ....רעדָא ,רודס ַא ,גניטמאס

 ...9 החילס ַא

 טפראד "היא !ךַאזןיק .עקשטָאווק רעטסימ

 רעמָאט ןוא .טלעוװ רענעי ןופ ןוא טדיוט ם'נופ ןעטכַארט רָאנ

 רעמָאט .סיֹורַא םהיא טּביירט -- סענזיּב ןענעוו רעצימע טמוק

 םעד ּפָארַא טזָאל .טינ טרעפטנע -- ןָאפעלעט ןיא ןעמ טגנילונ

 ' ,טסנעיד רעד טימ טינ טדער ,ןעּבעל סעסימ ,ךיוא רהיא ןוא .רעייוו

 ם'נופ רהעמ סָאװ טכַארט ןוא ,רעניצניוװ סָאװ ךיוא ןַאמ ן'טימ ןוא

 ן | | ,טדיוט
 םעד ןעשזנעשט !טײרללֶא .סיקרעש ט רעטסימ

 רעד וצְו .ןהעצפופ רעדָא ןהעצ טונימ ַא ןעמענ .רימ ייּב ףרָאד טופ
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 ייז ךַאֹנ .עדייב ּפַאזעהעג) .טינ טהעטש גָאט רעד .ןַא םַאק .ןסעפימ

 6 ,רעכיוה ַא .ןעדיא ן'סימ קיווצ דלַאב טמוק ןוא עשטיט רעד פָאיטהענ

 -לעב ַא רעדַא ,בצק רענעטַארעג ַא סיוא ךיז טיג סע יו ,רעטנוזענ ַא ,רענעש

 .פָאק ן'פיוא עטכַאלפ ַא טימ טאלאח ענדָאמ ַא ןיא רע טהענ ןָאהטעגנַא .הלגע

 'רעד וצ רעוש םינ ןיא'ס רָאנ ,םינּפ ןייז ןערעיצַאב תואפ ןוא דרַאב ענעש

 ךיזו ןעּפעלש ועדיא ן'כַאנ -- .תֹואּפ ןוא דרָאב עדמערפ ןענעז סָאד זַא ,ןענעק

 .{סַאג רעד ןופ ןעדיא ,תודע ייווצ יד ךָאנ

 םעד זוא ,ןעציז תודע יד טעו עקש טָאווק רע טסימ
 יד ןזַא ,יױוַא םהיא וצ טרער ,עּפמַאר רעד וצ טנעהַאנ ןצ רע טרהיפ ןעדיא

 ןופ טגעמענ רהיא טלָאװ דרַאּב יד .ןןערעה טינ ןעלָאז תודע ייוװצ

 ַא יװ ,סיוא טהעז ..ןעכַאמ טכערוצ לעסיּב ַא ןענעוטסעד

 | ...עדמערפ

 רעּברַאב רעד ןיא סָאד .ןלענעיּפש ןעעפא} ד ' א ר ע ד

 ,רימ ךַאמ :םהיא נָאז ךיא ! ןײרַא םעזוב ןייז ןיא חור ַא ,גידלושי

 טכַאמו .ןענעקרעד טינ לָאז עמ רעטַאיערט ןיא ןערעייעטקַא יד יו

 םסָאװ ?ןוהט ךיא ףרַאד עשז כָאו .ןתואּפ ןוא דרַאב יד טכערױצ
 | ? םע טסייה ,ןעגָאז ךיא ףרַאד

 סָאװ !ןעדער טשינ רָאנ .עקש סָאווק רעטסימ

 ן'טימ סעװַא ,?חומ טייז ,ךיז טלעטש רהיא !{ טדערעג רעניצניוװ

 יו ךיילג ,{ױזַא יװ םהיא טוײװ} ַא ױזַא טָא ,טנַאװ רעד וצ םינּפ

 .טנעװַאד רהיא

 ןעטימ ןיא ןענואד ַא רַאפ ןיא סָאװ .ד יא ר ע ד

 ? ןענירעד

 / .ןענװַאד רהיא טעו החנמ .עקש טָאווק רעטסימ

 ?נָאטייּב ןעטימ ןא .ד יא ר ע ד

 ןֶא ןעּביוה ןעדיא עכילרהע .עקשטָאווק רעטסימ
 ,נָאטיײּב ןופ החנמ

 טסייוו ,רעשטיט א טנעז רהיא -- טיירללֶא .ד יא ר ע ד

 .גינעווסיוא טינ רעֶּבָא ןָאק ךיא .םתסה ןמ רעסעּב רהיא

 .ןענָאק טשינ טפרַאד רחיא .עקשטָאווק רעטסימ

 ןעשטּפעש ,טנַאװ רעד וצ םינּפ ן'טימ ןהעטש רָאנ טפרַאד רהיא
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 -רהע ןייֵא יו ,ןפוז ַא לָאמ עֶלַא ןעזָאלסױרַא ןוא ןעּפיל יד טימ
 ? ןעצמיז רהיא טנָאק ...דיא רעכיל

 ? ןענָאק טינ ךיא לָאז סָאװ רַאפ ,ןָאק ךיא .ד יא ר ע ד

 ייּב רהיא טלָאז ץמיז ןעדעי ןופ זַא ,ױזַא ןעצפיז ךייַא ןָאק ךיא

 | / . ..תושלח ןיא ןעלַאפ רימ

 .טינ ןעמ ףרַאד קרַאטש וצ .עקש טָאווק רעט סימ

 סאו ,סָאד ןוא .רעגיצניוו סאו ןעדער ןוא .{ױזַא יװ םהיא טזייוו)

 .שרוק-ךושל ףיוא ןעגָאז רהיא טלָאז ,ןענָאז ןיוש טזומ רהיא

 ּבָאה ךיא ?שדוק:ןושל רימ וצ טמוק יו .ד יא ר ע ד

 ,טרערעג טינ שדוקדןושל ןייק דרעפ עניימ טימ
 -ןושָל ןענָאק יז !המהּב .עקשטָאווק רעטסימ

 טינ סָאװ ןעשטעּבעלעּב רָאנ טפרַאד רהיא !ךייַא טימ ךיילנ שדוק

 רהיא ןַא ,ןעניימ ןעלָאז ייז ידכּב ,םילהּת ןופ רעדָא רודס ןופ ,זיא

 .שדוק-ןושל ףיוא טדער

 עצנאג ןעקאה ךייַא לע ךיא -- טיירללא .ד יא וע די

 טינ ךימ לָאז ךיא ,ארומ ּבָאה ךיא רָאנ ,ןענווװַאד ם'נופ רעקיטש

 | .ןעבאלעצ
 ןֹומ ןעטיח טָאג ךייא לָאז .ע ק ש ט אווק רע ט סי מ

 ! אש ...ךימ יא ,ךיז יא ןעכַאמ ךילקילגמוא ט'רהיא ! קנַאדענ אזַא

 סע .טנאװ רעד וצ םינּפ ן'טימ קעװַא ךיז טלעטש דיא רעד} ..ןעהעג ייז

 ףיז טָאה רע .סיקרעשט סעסימ יד םהיא ךָאנ ,סיקרעשט רעטסימפ ןָאיטמוק

 נָא טָאה יִז .ּפָאק ן'פיוא רעדניליצ ן'טימ נוצנַא םעיינ א ןיא ןַאהטעגרעביא

 ַא טימ טקעדעגרעביא יז טָאה ּפָאק םעד ןוא סדנַאמיד ערהיא עלַא ןַאהטענ

 טימ ןעקוק ,טמיטשעג ןעיגילער ,גידרעפַאה סיואדךעהעז עדייב .לאואוו ןעפסייוו

 .{םויטסָאקס םענדָאפ ןיײז ןיא ןעדיא םענדָאמ םעד ףיוא טקעּפסער סיורג

 זיא טַאד .ןרעשטיט םוצ ליטש1 סיקרעשט רועטסימ

 ? ןעמ יד

 ןעדער טגעמ רהיא .ןדה) עקש טַָאווק רועטספימ

 רע זַא ,רע -- סנעטייווצ ןוא ,ךילּביוט רע זיא ,סנעטשרע .,רעכעה

 טינ ךיוא רע טעוװ ,ןעטַאמרַאה טימ ןעסיש רחיא טנָאק ,טנעװַאד

 .ןערעה
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 טעװ גנאפ ?ָאסטַאד יא .סיק רעש ט רע טסימ
 ? ןענווַאד רע

 סָאד .גנַאל טשינ ןינ .עק ש טָאווק רע טסימ
 לָאמַא ןוא ,העש רעיפ ןוא ,העש יירד רע טנעװַאד ןענווַאד ,טסייה
 ,טונימ עכילטע ןעמענ סָאד טעװ טציא רָאנ ,ךיוא העש סּכעז
 רעד טזָאל טונימ רעד ןיא} .טנערַאפ ןופ רע טנעװַאד סָאד םורָאװ
 .ןףרָאװ א ךיז ןעוהט סעסיקרעשט עדייב ןַא ,ץםיז ַאזַא סױרַא דיא

 ךיא ,רעשטיט רעטסימ ןעסיל .סיקרעש ט סעסימ
  ןףיז טלעקנייװק} .ךַאז א סיּפע ןענערפ טלַאװעג ךייַא ּבַאה

 טָאה ךַאז ַא רַאפ סָאװ .עקשטָאווק רעטסימ
 וצ ךייש זיא סָאװ ,ןיד א סיּפע ? סעסימ ,ןעגערפ טלָאװעג רהיא
 ? אּבה-םלוע

 טימ ןָא ךיז רעהעג סָאד .ָאא .סיק רעש ט סעסימ
 ,אבה-םלוע קלח ם'ניא ...ןײלַא רימ טימ יקַאט ןוא ,אּבה-םלוע
 ךָאד ךיא ּבָאה ,ןעדיא םעד טָא ייּב ןייֵא טלעדנַאה ןאמ ןיימ סָאװ
 | ..{ לייט ַא ךיוא

 טָאה ּבייו ַא !הלילחוסח .עקשטָאווק רעטסימפ
 טָאה רע ןעוו ,טלָאמעד רָאנ אּבה-םלוע ס'נַאמ רהיא ןיא קלח ַא
 -הקדצ רעדָא ,ןענװַאד רעדָא ,ןענרעל ןייז ךרוד טגעידרַאפ סָאד
 ,ןַאמ ם'ייּב ּבייוו סָאד טָאה אבה-םלוע רעטפיוקעג ןיא ..ןעּבעֶג
 .טינ קלח םוש ןייק ,ּבייוו ם'ייּב ןַאמ רעד יו

 !רשהי רענעש א ?רָאנױױזַא .סיק רעש ט סעסימ
 .ןזייב)

 ןיא ױזַא ,ןעבעל סעסימ .עקשטָאווק רע ט סימ
 קרּפ ,עקעּבַארעמוג תוכלה ,האילּפ שרדמ ןיא שוריפּב ןיד רעד
 ? ןוהט ךיא לָאז סָאװ -- אּבה-םלוע

 הצע ןייֵא רימ עשז טיג .ןדי סיקרעש ט סעסימ
 שטָאח ןעּבָאה ךיוא לָאז ךיא ,ןעמ טוהט סָאװ ,רעשטיס רעטסימ
 ? אבה-םלוע לעקיטש ַא

 ןַאנ טנַאד יא .{סעסימ רעד וצ1 סיקרעש ט רעטסימ
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 טהעג סע !?וד טסרעדַאּב סָאװ 4 טיוו רעדעמ יד זיא טַאװ
 ! גניטָאנ רָאפ טייצ יד קעוװַא

 ףַאֹפ סע טסייה ריד ייּב .ןייבנ סיקרעשט סעסימ

 ןוא ,אבה:םלוע טימ טנערהָאװַאּב ךיז טסָאה וד יּבַא  ...נניטָאנ

 ,ןעטרָאד ןעציז ךיז טעוו רע !טינרָאנ ! יִאמ רעווענ זיא רימ רַאפ

 סעצינטיירללָא עלַא טימ ןוא סעקינטיײרללָא עלַא טימ ,חררש ַא יו

 ןיא רערָא רעקוָאּפ ןיא תופוצח יד טימ ןעלעיּפש ,ןדעדנ ןיא

 סָאװ --- םנהיג ןיא טכיל ַא יװ ןענערּב לע ךיא ןוא ,לעקַאניּפ

 .ןרעיש טנײיװ} ?רעגײטשַא ,םהיא סע א

 ,י לעט ?יִא .{תונמחר טימ) סי ק רעש ט רע ט סי

 ,אבה-םלוע טרַאּפ ַא טלעג ןייד רַאפ ןעפיוק ךָאד טסנָאק ,םעסימ
 .ןוחט ןיוש רע זָאל ,סענזיּב טוהט רע ושזד םעד ייּב יקַאט ןוא

 ךיא .{םינּפתונמחר ַא טכַאמ} עקשטָאווק רע טסימ

 ֿלעװ ךיא ...אבה-םלוע ךָאנ ןעפיוקרַאפ טעוװ רע ּביוא ,טינ סייוו
 וצ יו ,ךיוה םהיא וצ טדער ,ןעדיא םוצ וצטהענ} .ןֹוהט גערט ַא םהיא

 יד !השמ ברּב ןרהא ּבר ,טינ ?עּביארַאפ ןייק טָאה .ןועבוט א

 ןעטערטּפָא רהיא טלָאז רהיא ,ךילנעמ זיא רשפא ,ךייא טעּב סעסימ

 ןַאמ רהיא יוו יוזא ,רשוי ַא זיא'ס ...אּבה-םלוע קלח רעייַא ןופ

 יד שטָאח ןעּבָאה יז זָאל ,אבה-םלוע רעיא ןופ בלַאה ןעּבָאה טעוו
 | יב | .ּבלַאה רעייֵַא ןופ ּבלַאח

 ..םטרּב ךלמ רשא םלוע ןדא .דיא וע ד
 טלַאמעד :טנָא רע .עק ש טָאווס רע טסימ - }
 .רעסעמ ץיּפש ן'פיוא אכה-םלוע רעביא םהיא טּביילּב

 ..תא ךרבּת יח לֹּכתמשנ .ד י א ר ע ד

 עמ ןעדיס :טגָא רע .עקשטָאווק רע טסימ

 .בלאה ַא רַאפ יו ,לעיפ יוזא לעטרעפ ַא רַאפ ןעלהָאצַאּב םהיא טעוװו

 ,טינ טסייוו רע ,טגָאז רחיא יבא .סיקרעשט סעטימ

 ַא רַאֿפ .,..םֹּכֶא ןייא רַאפ יוװ ,ךיז טגניד ןוא --- זיא טלעג סָאװ
 | ...פעטרעפ ַא ןעמענ רע געמ לעטרעפ

 ..הי ?להּת הטשנה ?לֹּכ .ד יא ר ע ד
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 א רַאפ זַא ;טנָא רע .עקש טָאווק רע טסימ
 טרעדנוה יוװ ,סיורג ױזַא סיוא טכַאמ סע .טפלעה יד זיא לעטרעפ
 ,רעלָאד

 לעטרעפ ַא רַאפ זיא סָאװ רַאפ .סיק רעש 60 סעסימ}!

 / ,טינ ךיא העטשראפ -- טפלעה יד

 ...דֹוע ךתיב יבשוי ירשַא .ד יא ר ע ד
 ןופ בלאה זַא :טגָא רע .עקש טָאווק רעטסימ

 ,פעטרעפ .ַא לָאמ עלַא זיא בלַאה

 רימ בעילוצ זַא ,םהיא טנָא .סיק רעשט סע סימ
 .רעניצפופ ַא רַאפ ,רעניליּב ןעזָאל רע געמ

 ..רפְסאֹו היחא יִּכ תומָא אל .ד יא ר ע ד
 טינ ,ןערעה טינ ?ליו רע .עק ש סט ָאווק רע ט סי

 | .ןעהעז
 ךיז ?'כיא .טינ ןעמ ףרַאד .סיק רעש ט סעסימ

 | - ,יֹוזַא ןהענַאב
 | ..בוט יּכ 'הל וה .דיא רע ד
 סָאד -- בוט :טנַאז רע .עקשטָאווק רע טסימ

 | .טגָאז רהיא יו ןייז .ןיוש זָאל ,טסייה
 גיצרעפ ןייז זָאל ,ױזַא דלַאּבװ .סיקרעש ט סע סימ

 : .רעלָאד

 ..ודסח םלועל יִּכ .דיא רע ד
 םעילוצ זיאס :טנָא רע .עקש טָאווק רעטסימ

 טוחט}| .עינַאמערעצ רעד וצ ןעטערטוצ רימ ןענַאק דניצַא .ךייַא
 .ןוצ ןעהעג ייז .תודע יד ֹוצ קנואוו ַא

 רימ ,טלעטשַאּב ןעמ טָאה זוא .תודע רע טשרע
 -וצ זנוא טָאה עמ ןוא ,סיקרעשט רעטסימ ייּב תודע ןייז ןעלָאז
 יד ןַא דלאביו ,טציא .ּפָאק א ףיוא רעלָאד יירד וצ םגָאזעג
 ,לעיפ יוזַא לָאמ ייווצ רימ ןעליוו ,תודע ןעפרַאד ךיוא טעװ סעסימ

 רעלָאד ףניפ וצ שטָאח רערָא .תוד ע רע טייווצ
 .ּפָאק א ףיוא
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 ? עקשירטעּפ רקפה ?רָאנ יזַא .סיקרעשט סעסימ

 קיירטס ַא ןעגעק ?קייררטס ַא .סיקרעשט רעטסימ

 ! סּבעקס רימ ןעּבָאה

 תודע עדײב וצ םיּפע טנא) עקש טָאווק רע טסימ

 רעד וצ ןעטערטוצ רימ ןענַָאק דניצא !טיירללַא .ןרעהיוא ן'פיוא

 רהיא ,רעהַא טסוק ,לחומ עשז טייז ! סיקדעשט רעטסימפ .,הריכמ

 םיקרעשט רעטסימ} .טנַאה רעטכער רעד ןיא ,ָאד טָא ןהעטש טפרַאד

 ,רעהַא חירטמ ךיז טייז ,סעסימ ,רהיא ןוא .ןסטכער קעוװַא ךיז טלעטש
 .ןןעדיא םוצ --- .םקניל ךיז טלעטש סיקרעשט פעסימ} .,טנַאה רעקניל רעד ןיא

 ריא רעד) !רימ וצ רעהַא ?חומ עשז טייז !השמ ברּב ןרהא בר

 ןענַאז ךייַא ךיא ףרױַאד ,ןעדיא עּכעיל עניימ ,טציא .ןטצמיז ,וצ טהענ

 רהיא יקַאט ,ןוהט וצ טָאה רהיא סָאװ ,רעטרעוו עטסנרע רַאּפ ַא

 ,גָאט ןעטצעל ם'נומ ,תומה-םוי ם'נופ ןערעלק טלָאז רהיא .עדייּב

 ןעלײטּפָא ךיז טעוװ המשנ יד ןעוו טלָאמעד ,ןעמוק לָאמַא טעוװ סָאװ

 ןעסינעג וצ ןיירא ןדעדונ ןיא ןהעג ןעפרַאד טעוװ ןוא ףונ רעייַא ןופ

 ןעליוו ןעטוג ןייז טימ ּפֶא ךייא טערט סע סָאװ ,אּבה-םלוע םעד ןופ

 טרָאט טלעװ רעד ןיא ךאז ןייק ןופ ,השמ ּברּב ןרהא ּבר ונרומ

 -םלוע ןופ רָאנ ,טכעלש טינ ,טוג טינ ,ןערעלק טשינ דניצא רהיא

 טיג ןוא טונ ױזַא טייז -- עטייווצ סָאד .סנייא זיא סָאד .אּבה

 טגָאז ןוא חשמ ּברֵנ ןרהא ּבר ןעדיא םעד טָא וצ טנַאה עטכער יד

 קלח םעד ןעליוו ןעטוג רעייֵַא טימ רעּביא טמענ רהיא ּביוא ,רימ

 ,ָאיה טגָאז ?הנּתמּב ּפִא ךייַא טערט רע סָאװ ,אבה-םלוע

 .סעי .סיק רעשט רעטסימ

 ."ָאי רָאנ ,"סעיג טשינ .עקשטָאווק רעטסימ
 | .ָא .סיק רעשט רעטסימ

 רעּביא טינ ךײַא טחעניצ .עקש טָאווק רעטסימ

 רהיא סָאװ ,הטרח טינ רהיא טָאה יצ ןוא קנַאדעג רעטכעלש ַא

 ."ןיינ; טגָאז ? אבה-םלוע טפיוק

 !רעסָאנ .סיק רעש ט רעטסימ

 "!ןיינג רָאנ ,"רעסָאנ/טינ .עקשטָאווס רעטסימ
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 ןףינ .סיק רעשט רעטסימ

 זַא יװ ,רית םגָאז טצא .ע קסש טָאווק רע ט סימ

 ? שידיא ףיוא ךייַא ןעמ טפור

 .ףעזאשזדה .סיק רעש ט ורועטסימ

 ?ןעטַאט רעײא ןוא .עקש טָאווק רעטסימ
 .לעמהרבַא .סיק רעש ט רע טסימ

 ,ךייא ןוא .םהרבַא ןּבףפסי .עקשטָאווק רעטסימ

 ? סעסימ

 שידיא ףיוא רָאנ ,יסָאלפ - ךיא .סיקרעשט סעסימ

 ,יסָאס-חמחנ עמַאמ ןיימ ןוא ,יסָאװד-האל

 טמוק ,תֹודע !טיירללא .עק ש טָאווק רע טסימ

 ּפָא-טערט השמ ּברּב ןרהא בר ונרומ זַא ,תודע טנעז רהיא !רעהַא

 ןופ ּבלַאה םהרבַא ברּב פסוי בר רַאפ הנתמּב ןעליוו ןעטוג ןייז טימ

 "המחנ תּב יסָאװד האל תרמ השאה וצ ןוא ,אּבה-םלוע קלח ןייז

 ןוא תויכז עלַא טימ אּבה:םלוע ּבלַאה ןייז ןופ בלַאה יד יסָאס

 רעּביא טלעװו רענעי ףיוא ןעּבָאה ןָאק רע סָאװ ,סעיגעליווירּפ

 רעד רַאפ זַא ,תודע רהיא טנעז ךיוא .,רהָאי גיצנאווצ ןוא טרעדנוה

 םהרבא ברֹּכ ףסוי בר ןופ חשמ ּברּב ןרחא בר ונרומ טמוקַאּב חנתמ

 יסָאװד-האל תרמ השאה ןופ ןוא ,רעלָאד טרעדנוה ייווצ הנתמ ַא

 רהיא טָאה .רעלָאד גיצרעפ הנתמס א ץוח א יסָאסיהמחנ תֹּב

 ."ָאיי טגָאז ? טרעהעג

 .ביוט טינ ןענעז רימ .תוד ע עדייּב

 יצ ,טינ ךיַא נערפ ךיא .עקש טָאווק רע ט סימ

 ."ָאי, :רימ טנָאז רהיא ;ּבױט טנעז רהיא

 .א .תוד ע עדייּב

 ,ןענאטשרַאפ רחיא טָאה .עקשטָאווק רע טסימ

 ,ָאי, טנָאז ?ןעמוקעגרָאפ ןיא ָאד סָאװ

 !רש .ת'וד ע ע דייּב

 טנָאז ,,רוש, טינ טנָאז .ע קסש ט ָאֹווק רע ט סימ

 ! "אי
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 יָא .תודע עדייב

 רענייא ,הלילח ,ָאד טָאה .ע קש טָאווק רע ט סי מ

 טנָאז ?טרַאנעגּפָא רעדָא ,טעדווירקעג ,טיונעג ןערעדנַא םעד
 7 ר 1{ שה ."ןיינ

 .סענויּב ערעזנוא טינ זיא'ס .תודע עדייּב

 טא .ן{םילכ יד ןופ סירַא} עקש טאווק רע טסימ
 1 "ןיינג טנָאז !ּפעק עשייוג

 | ףינ .תוד ע עדייּב

 .ןןעדיא םוצו !טָאג ןעקנַאד .עקש טָאווק רעטסימ

 היחת !היחת אל הפשכמ :םעטָא ןייא ןיא לָאמ יידד רימ טגָאז
 .לָאמ ירד דַאְנ םהיא טגָאז דיא רעד) !היחת הפשכמ אל !א?ל המשכמ
 םעסימ יד .סייוש םעד סםשיוװ ,רעדניליצ םעד טכיוה ,טציווש סיקרעשט רעטסימ

 לומ ,סיקרעשט רעטסימ .{טציװשרַאפ ןוא םיור ךיוא זיא םיקרעשט
 ,ןעפלעה ךייַא לָאז טָאג ! ךייא בוט לזמ ,סיקרעשט סעסימ ! בוט
 רָאנ ! רהֶאֹי גיצנאווצ טימ טרעדנוה זיּב ןערעטלע ךיז טלָאז רהיא

 ןיֵא / .האיצמ ַא טלעדנַאהעג טָאה רהיא ,ןענָאז ךייא ףרַאד ךיא
 רשפא ןוא --- רעלָאד טרעדנוה ףניפ טסָאקעג סָאד טלָאװ ןערעדנַא
 ! עקשטָאװק ןעסייה טינ ןעמָאנ ןיימ לָאז ,טנעזיוט עלַא יקַאט

 ,ענימ עמורפ יד קעװאנ !ןללעװ .סיקרעשט רעטסימ
 "שערפער ַא ןעמענ ןהעג רימ ןעלעוו טציא .ןרעדניליצ םעד סיוא-טוהט
 .טלעג רעיא רהיא טָאה ָאד .,רושזעלּפ רָאפעּב סענזיּב רָאנ .ןעמ
 טיג ןֹוא תורע יד רטפ רעלַאד סקעז ןוא רעלַאד טרעדנוה ייוװצ סיורַא טמענ}

 !סעסימ .{(סיטרעשט סעסימ רעד וצ -- .עקשטָאװק רעטסימ וצ רעכיא

 ךעלדיילק עלַא טעשטַאקרַאפ ,ןַא ךיז טניוב סעסימ ידו !שעק טימ סױרַא

 .(עקשטָאװק רעטסימ וצ רעביא טינ ,רעלָאד גיצרעפ קָאז ןופ סיױרַא טּפעלש ןוא

 ,סייה ?היפ ךיא זָאקיּב ,טוס ןיימ ןעשזנעשט העג ךיא !ללעװ

 טימ ןעטירט זנוא טסעװ ןוא טוג ױזַא ןייז טסעוװ ,סעסימ ,וד ןוא
 ,קנירד רעדנַא ןיַא רעדָא ,רעדײסדלעּפע רעדָא יפקַאמ לעזעלג ַא
 | .ןםיקרעשט סעסיט יד ךיוא ּפָאטהעג סהיא ףָאנ .ּפָאיטהעגְו
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 ךַאנ טונימ עבלַאה ַא טרָאװעפָא1 עקש טָאווק רעטסימ

 ,פעקעלפ ןּב לעקָאי ,דניצַא ,ונ .{ןעדיא םּוצ וצ רע טהעג ,ןהעגקעווא רעײז

 ךייֵַא ,טרעדנוה ריס ,טרעדנוה ךייַא .{טלײט} !ןעלייט ךיז רימָאל
 רעלָאד יירד לָאמ ייווצ ןענעז סָאד ןוא .גיצנַאװצ ריס ,גיצנאווצ
 .תודע יד רַאפ

 ! אל רָאנ רעּבָא ?יירד וצ .תודע רע טש רע

 !רעטעפ ,רעלָאד ףניפ ֹוצ .תודע רע טייווצ

 !קע ןייֵא -- רעלָאד וצ ךָאנ .עקשטָאווק רעטסימ

 !ןהעגנ טשינ טעווס ,ןינ .תודע וע טש רע

 טיג .טינ רימ ןעליוו תובדנ ןיק .תודע רע טייווצ
 .טמוק זנוא סָאװ זנוא

 +ןעש טגניז רהיא ? סָאװ ראפ ? טמוק ךייַא .ד יא ר ע ד

 ןעמוקַאּב ןיוש טָאה רהיא ?יױזַא .תודע רע טשרע
 ? ןושל

 טדערעג רהיא טָאה רעהא זיִב .תוד ע רע טייווצ
 .שטעליוק-ןעשקָאל ףיוא רָאנ

 !סרעטסגנעג !רע'סינּפ-תוזע !םיצקש .ד יא ר ע ד

 !ןייֵלַא רהיא טנעז רעטסננעגַא .תודע רע טש רע

 ַא ,עקסַאמ ַא טימ רעטסגנעג ַא .תודע ועטייווצ
 | ! ןיירַא דרָאּב רעדמערפ ןייד ןיא חוד

 -טקעטש} !ריד עשז ַאנ ַאט ,ױזַא ַאי זיא'ס זַא .דיא רע ד
 .{ןשטַאּפ ַא תודע םעד ּפָא

 .{דרָאב רעד רַאפ ןעדיא םעד טּפָאח) תודע רעטייווצ

 ...1 רעלדעּפדאבה-םלוע וד ,ןַאטַאלרַאש וד ,ךיז וד טסעוװ ןעשטַאּפ

 יד ןיא תודע ןעטייוצ ם'ייב ןיא דרַאב ס'נעדיא םעד .ףךיז וצ םהיא טהיצ}

 סיקרעשט רעטסיפ ךיז ןעזייואב סע ןוא ריט יד ףיז טנעפע םעד ןיא  .טנעה

 -- ןץאט רעד ףיוא .ץאט א טימ סיקרעשט סעסימס ןוא םויטסַאק רעדנא ןייֵא ןיא

 .ןעסייברַאפ טיס דעלעכלעש רַאּֿפ ַא ןוא ןעקנַארטענ טיס דעלשעלפ רַאּפ 8
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 ןעדיא םעד ןוא טנעה יד ןיא דרַאב ַא טימ תודע יד ןופ םענייא ןעהעזרעד

 ןענעז רעדנואוו סיורג רַאפ רָאנ .ןענַאטשרַאפ ץלַא ײז ןעבכַאה ,דרַאב ַא ןהָא
 ףיוא םנייא גידנעקוק ,טדעימשעגוצ יו ,ריט רעד ףיוא ןהעטש ןעבילבעג ײז

 'רַאפ ןענעז עלַא ואו ,ענעצס עמוטש יד ןָאטלַאה טונימ ַא .ערעדנא סָאד

 .{טלַאּפ גנַאהרַאפ רעד .עזַאּפ ןייז ןיא רעדעי ,טרעוװילג



 ספטאמוה
 וטמווושייי

 םיוּב רעטסימ
 מעזַאלק ןיא

 ,טקַא ןייא ןיא סָאּפש 8

 ,1918 רהָאי ןיא ןעּבירשעג





 :ןענָאורעּֿפ

 .םיוב יעטסימ

 .םיֹוב סע סימ

 .רעטסעווש ענירג א ס'מיוב רעטסימ .7 ע צ ני ר פ ש





 טמפערט ,בוטש ןיא ךיו וצ ןײרא טמוס םיוב רעטסיפ1
 ןיא ןעקעטש ן'טימ טּפָאלק ,טוה םעד ּפָארַא טפרַאװ ,טינ םענייק

 .ןזעורענ שיט

 .(רעכעה ךַאנ) ?םואה זיא וה .ןױױה) םיֹוּב רעטסימ
 .ןטצוּפעגסיוא ,םיוב סעסימ ןײרא טמוק סע} ?ררעיה ןזיא וה

 ?וי טיוו לעּבָארט יד זיא טאװ .םיוּב סע סימ
 ?ינעשזד ,ןעוועג וד טזיּב ואו .םיוּב רעטסימ
 זיא סָאװ .טסערדענ ךיז בָאה ךא .םיוּב סע סיפ

 + ?ןעד

 ?ןעװעג ָאד זיא רעו .םיוּב רעט סימ

 ידַאּבָאנ .םיֹוּב סע סימ

 ַאד טָאה סיפא ןופ ןַאמ ַא .ןועװורעג םיֹוּב רעס ס ימ
 ! ןייז טפרַאדַאּב

 ָאד !ָאי ,ךא ..רענייק ןעועג טשינ .םיוּב סם ע סימ
 ...ןעוועג ָאד זיא לעצנירּפש .,,,לערעטסעווש ןייד ןעוועג זיא

 .ן!פעביררעט .ןועװרענ ױהעמ ךאנ טרעװ םיֹוּב רעטסימ
 יא טָאד ,טנָאזעג טינ רהיא וד טסָאה סָאװ רַאפ ? לָאמ ַא רעדעיוו
 ? םוָאה טע טָאנ םע

 סע ּבָאה ךיא זַא ,וד טסייוו ןענַאװ ופ .םיוּב סם ע ס ימ
 ? טגָאזעג טינ רהיא

 ןיִּב ךיא זַא ,ןעגָאז ןעווענ טפרַאדַאּב .םיֹוּב רע טסימ
 ךיא זַא ,טפומעג ּבָאה ךיא זַא ,ןערהָאפענקעװַא ןיּב ךיא זַא ,ָאטינ
 ! ללֶא סטָאד ןוא -- ןעהעז םינ יז ליוו

289 
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 !רהיא טנָאז עמ זא ,רהעז יז טרעה .ט יוב סעסימט
 ,טניימענ ּבָאה ךיא !סמור עלַא ןיא טכוזענסיוא ךיד טָאה יז

 ! ןעמוקַאּב קַאלש םעד ?ל'כיא

 ריד ַאנ .ןעמענ סע לָאז לעװייט רעד .םיוּב רעטסימ
 טעװ יז זַא ,עישטעּבלַא !?לעצנירּפש א ריד אנ !לערעטסעווש ַא

 ןעפומרעּבירַא ןעזומ ל'כיא .ןוא ,טדָאטש ןופ .ןעּבַײרטסױרַא ךימ
 טהערדרַאפ יז .ןועװרענ םורא טנאּפש} !טדַאטש רעדנַא ןייַא ןיא
 ךימ טּביירט יז ..,! סענזיּב עניימ רימ טליוּפס יִז ! ּפָאק ןיימ רימ

 יי | ..! ןיירַא דרע רעד ןיא

 טינוד טסָאה ?גידלוש ריד זיא רעװ .םיוּב סעסימ
 - .ןעמוקעג טינ יז טלָאװ ,ןעטרַאקסּפיש ןייק רהיא ןעקיש טלָאזעג

 ןופ !ןעטרַאקספיש .ןםורַא ט501  םיֹוּב רעטסימ
 יז ,טניימעג ּבָאה ךיא ?קנערק ַא'ס זַא ,ןעסיוו ךיא לָאז ןענַאװ
 ןעצעזַאּב ךיז יז טעװ ,סענזיּב ַא ןעכַאמ רהיא ךיא לעװ ,ןעמוק טעוװ

 רֶאֹּפ ַא ןעטסָאק סע טעוװ ךימ ,רענזיטיס ןערעוו ,ילימעפ רהיא טימ
 טעוו ןעמואוו יד זַא ,ךיז טכיר הענ !?לָא סטאד ןוא -- רעלָאד

 ן'ריס -- ןעפומ וצ ןעכַאמ ךימ ,לעּבָארט ?עיפ ױזַא ןעגנערּב רימ

 / !ןעפלעה טינרָאנ ךיז טעוו'ס ,םיֹוּב סעסימ ,ןעפומ ןעזומ
 !ןעפומ טינ לעװ ףיא .ןוגינַא טימ) םיוּב סע סימ

 ..!יז ןיא'ס .ןגנולק ַא דיז טרעה סע1 !טיײרללָא ןיּב ךיא

 ?יִז ןיא'ס .ןפַאק ם'ייב ךיז טפ-) םיֹוּב רעטסימ

 !לעּביסַאּפמיא זיא'ס !ןעטלַאהסוא טינ סע ל'כיא !לעּביררעט
 !ןעּבעל סָאד ןעמענ ךיז ל'כיא !ןוהטנָא חשעמ ַא ךיז ל'כיא
 ןעסירעצ טרעװ ?עקעלנ םָאד .ריט רעד וצ ןעפיופ ?יוו ,טוה םעד טּפַאח)

 | .ןגידנעגנילק

 טימ ךיז טסליו ?וד טספיול ןיהאו .םיוּב סעסימ |
 ?ןָאנ ַא ןענעק זָאנ א ןענענענַאּב רהיא

 !טכערעג טזיּב !טכערעג טיב .םיוב רע טפימ

 ךיז ל'כיא !ךימ סילשרַאפ !ךימ טלאהצּב ?ןעמ טוהט סָאװ

 לעקניװ ןייא ןופ םודַא טפיט} ?ךיז ןעמ טלאהַאּב ואוו !ןעטלַאהַאּב
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 -רעביא ךיא לע טעזַאלק ןיא ָאד טא .ןטלעפיײװצרַאפ ןערעדנַא םוצ
 עננַאֿל ןייק רחיא טימ טינ ךַאמ ,ינעשזד ,ךיד טעּב ךיא ...ןעטרַאװ
 טטאד ןוא -- םוָאה טָאנ םע יִא :רהיא גָאז ! סנַאשייסרעװנָאק
 קעװַא דיז טלעטש םיוב סעסימ .טעזַאלק ןיא ןײרַא ךיז טּפאז) ..{ללָא
 ,5עצנירּפש ןײרַא טמוק סע 4 .ענעמוקעגניירַא יד ןעננַאֿפמע ןצ טיירג

 עֶלַא ףיֹוא םורַא ךיז טקוק ,טוה םענעש א טימ ,שינַאקירעמַא אקוד ןַאהטעגנַא
 | .(ןעטייז

 ?קעשיטַארּב ןיימ ,ךָאנ םהיא ָאטינ .7ע צנירּפש
 ל"קעשיטַארּב, סָאד טסייה סָאװ .םיֹוּב סעסימ

 | | : ! טציז
 ןעסעגראפ ןיֹוש רהיא טָאה ךינ יױזַא .5ע צניר פש

 ַא ריז טצעוו .רעדורב ַא שטייט יד זיא קעשיטַארּב ?שידיא
 וצ ןעמוק לעװ ךיא זַא ,טניימעג ּבָאה ךיא .:רעדורּב רענעש
 -ורּב ַא -- טייקניניילק א ,ןעכַאמ ךילקילג ךימ רע טעוװ ,ןערהָאּפ
 טנערּברַאפ ,הנידמ עיירפ ַא ,עקירעמַא ןיא ךָאנ ןוא ,ריבג ַא רעד
 רַאֿפ ןייז ייז ןענעמ הרּפּכ יד --- ןעשטנעמ יד ןוא ! ןערעוו יז לָאז
 ,סעטייטאּפ --- ןושל רעייז ןוא ! רערהיפרעֶסַאװ ןעטצעל רעזנוא
 ז ןערעוו ייז ןעלָאז טּפַאחרַאפ ,ןעקישט ןוא ןעשטיק ,סעטיימַאט
 ,ףיוה ַא זיא דרַאי ,ףֹור א םעדיוּב ַא ,טנעמסייּב ַא זיא דעלעק א זא
 ןייז ןיוש ןָאק ,ונ -- טסימ ןזיא שטיּבַאנ ןוא סָאג ַא זיא טירטס
 טשינ טלָאװ ןוא ןערהָאי עניימ טּבעלעגסױא טלָאװ ךיא ...7 טוג
 ףיוא טעדַאיסַאנ רעּבָא ךיז רע טָאה ...!דנַאל סָאד טָא טנעקעג
 ַא ,ףעירּב טימ ןעצעז ןעמונעג ןוא ,רעניימ קעשיטַארּב רעד ,ריס
 ,עקירעמַא ןייז ןיא ןערהָאפ וצ ןעמוק לָאז ךיא ,ףעירב ַא ךָאנ ףעירּב
 ןוא ..ןעכַאמ ךילקילג ךימ רע טעװ ,הנידמ ענעדלָאנ ןייז ןיא
 טימ דנאל אוא קעװַא הרַאװ ,ןעדעררעּביא ךיז ןָאל ,ראנ ,ךיא
 א ,טמעשעג ןעדלָאג ַא ,טפעשעג ַאזַא טימ ,ןעשטנעמ עכלעזא
 ,פעטיילק ַא טימ .,רעמַאק ַא טימ ,זיוה-רהָאפנייא ןייֵא ,בורג-דץלַאמש
 -עג ךיז טָאה טיורּב ?עקיטש סָאד ,רענרע ,רעסעּב ,יוו-טיגייוו
 טָאה עמ לייוו ,טכעלש ןעווענ זיא ןערהָאי עטצעל יד רָאנ !טּפעלש
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 ןערהָאפרַאפ ?לָאז'ס רעוו ןעוועג טינ זיא'ס ןוא ,ןעּביירט ןעמונעג
 ...| ינירעסייק ַא ןעוועג ךָאד ךיא ןיּב רעטייוו ,ןעפיוק וצ סָאװ ןוא
 ןליפא טרָא ם'נופ ןעד ךימ ךיא טלָאװ ,םָארנָאּפ רעד טינ ןעוו ןוא

 "ארּב ןיימ סָאװ ,ףיורעד טקוקענ טינ רָאנ טלָאװ'כ 4 טרהירעג

 ךיז טעוװ רעדניק עניימ ראפ ןַא ,ןעקילג רימ טּביירש לעקעשיט

 ךיז טּביוה סע ...יירפ ייז רַאפ ןענעז ןעגעוו עלַא ,טלעוו ַא ןענעפע
 שטָאח ,םייה רעד ןיא טרָאד השמ ןיימ טָאה טָא !ןָא טינ רָאג
 ךרוד עירעטלַאהכוב טנידנעעג ןענעווטסעד ןופ ,ןיירַא טינ טזָאל עמ
 ָאד זַא ,טנעכערעג ךיא ּבָאה ,יוװַאּביל ןיא קרַאמ .בקעי ייּב ףעירצ
 לעקנַאי ייּב עלעטש א ןעכוזסיוא סיוועג רעדורּב ןיימ םהיא טעוו

 ...רָאטנַאק רעדנַא {ייֵא ןיא רעדָא ,ןערעלעפנעקַאר ייּב רעדָא ,ןעמיש
 -עג טינ ךיוא דנַאלנעסיר ןיא טרָאד ןעמ טָאה רעטכָאט ןיימ ןוא
 ןענעווטסעד ןופ רימ ַײּב יז טָאה ,עיזַאנעמיג ןיא ןעמענוצ טלָאװ

 ךרוד ךיוא ,שטיריינ רעד ייּב ןעדיינש ןוא ןעהענ טרעידוטש
 ץינרע טעיִארטסירט ָאד רעטכָאט ןיימ שטָאח רע טלָאװ --- ,ףעירּב

 טפערט ,טמוק עמ ןעוו ?  סָאוו ? רעוו זיא .,טנעמטרַאּפעד ַא ןיא
 ךָאו עלַא ןיירַא רימ טקיש רע -- הלודג ַא ,..! טינ םהִיא ןעמ
 ,רימ זיא העוו ןוא ךֶא זַא !רימ רע טייג ?רעכָאװ, - ! קעשט יא
 לָאז עמַאמ ןיימ .ןטנייװו !ןעמוקעגרעּבירַא ןיּב ךיא סאו ףיוא

 יז יו ,לעצנירּפש רהיא ףיוא ןוהט קוק ַא ןוא רבק ןופ ןהעטשפיוא
 -תב ַא .ןועגיוא יד ךיז טשיװ} ...רעכָאװ ןופ ןוא ןעקעשט ןופ טּבעל

 ,סענַאיוּב ,סילציח ,ןהיז טכַא ןעשיווצ ..,רהיא ייּב ןעוועג הדיחי
 ,רעגײטשַא ,יצ .ןעזױּפ) ..רעטכַאט ןייא ?כה ךס ,סיצנַארדעלַאה
 רעד ,וצ רימ רע טנָאז ...טפעשעג ַא סיּפע ןעּבָאה שטָאח לָאז ךיא
 ןייֵא ןעכוזסיוא רימ רע טעװ בוט-םוי ךָאנ זַא ,רעניימ קעשיטַארּב
 ריד ןיּב ךיא !סענזיּב ןייק טינ ןיוש ?יוװו ךיא .סענזיּב רעדנַא
 ...| סענזיּב ןייק טינ ,טפעשעג א ליוו ךיא -- סענזיּב ענייד לחומ

 ,רעהַא זיִּב טכַאמעג רימ טָאה רע סָאװ ,"ןעסענזיּב , עלַא יד זַא
 "יורד ןיא קעװַא ךימ טלעטש ןוא טמענ רע ...תורּפּכ ףיוא ןעניוט

 "רַאפ םייה רעד ןיא ...! סעליישטעפ ןעפיוקרַאפ לָאז ךיא ,ןעס
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 פיו רע יצ ...! סעליישטעפ ןייק ןעסיורד ןיא םינ ןעמ טפיוק
 ןיא ? ערעייניצ טימ ןוא ןייוו טימ ,ייט םימ ןעלדעּפ לָאז ךיא
 ! ןערעייגיצ טימ ןוא ןייוו טימ ,ייט טימ טינ ןעמ טלעדעפ םייה רעד
 ןופ יז לָאז ךיא ,ּבוטש ַא רימ טגניד ןוא טמענ רע ,רענייטשא ,יצ
 ,סָאד טסייה ,ןערעוו לָאז ךיא .םינכש יד וצ ןעננידראפרעּביא ךיז
 ךָאנ םוק ךיא -- עטָאּפָאלח עּבַאּב ַאלַאמ ענ זיא .עכידרָאלדנעל ַא
 זיא סָאװ !פערט עלַא ןופ ּפָארַא ךימ ןעמ טפרַאװ ,טלעג-הריד
 רעזנוא ףיוא ייז וצ דער ךיא יאמל ,זיא השעמ יד ? השעמ יד
 ןערעייט ם'נופ ןערהָאפענסױרַא ףיורעד ךיא ןיּב יאדוַא ! ןושל
 עטסיו א ,וצוצרעהַא ,ןערעו סע לָאז טנערּברַאפ ,דנַאלנעסיר
 רעיא ףיוא ןע'דמש'ּפִא ךימ לָאז ךיא ,םימותי רעדניק םימ הנמלא
 רהוא .ןלעכימש ַא ןופ ןעטלַאהנײא טינ ךיז ןַאק םיוב םעסימ} ! ןושל
 ןיא ,ָא - ָאד - טא טציז רהיא זַא ,ןעכַאל וצ טוג זיא ךייַא ? טכַאל
 -נעיּפש עכלעזַא טימ ,ןטנעה יד טימ טזײװַאב ,ףיוא-טהעטש} סוג ַאזַא
 ,ךעלטסעקלעיּפש טימ ,סענַאיּפעטרַאפ טימ ,ןלעגעיּפש ןיא טקוק} ןעל
 ןוא .ןדיז טניפעג םיוב רעטסימ ואוו ,טעזַאלק םוצ וציטהעג} ..סעפַאש טימ
 ןייַא יו ל?ופ ,בוט לּכ טימ לופ ךייא ייּב אמתסמ ןענעז סעפַאש יד
 רעטסימ טניישרעד סע ןוא ,טעזַאלק ם'נופ גנַאהראפ םעד ּפָאיטקעד) ..גיֹוא
 .ןטרעװילגרַאפ ןעביילב יירד עלַא .םיוב

 .ננאהרָאפ רעד טלַאפ םאזגנַא?





 א ןעייווצניא
 גיצכעז - ןוא - סכעז

 .הכונח דובכל קסעלרוג ַא

 ןערהָאי עגנוי ענייז ןיא רּבחַמ ם'נופ ןעּבירשעג
 1916 רהֶאי ןיא םהיא ןופ טייּברַאַאּב ןוא





 :ןעניושרַאּפ יד

 ןערהַאי יד ןיא ןיוש ,דיננ ַא דיא א .ד ַא ס עּפ 5 עק נ ַא * ּב ר
 .טאהעג הנותח לָאמ ערעדנַא סָאד

 םהיא ןופ רעננוי ."םָאדַאמ, ַא .בײװ ןייז .ךָאט ע 9 ם ַא ד ַא ס
 .גיצרעפ רהַאי א טימ

 .ןיצידעמ-רָאטקַאד רעגיי 6 .ץי רק ַא 59 דר ָא ט ק ַא ד
 .ןעלירב עיולב טנַארט .רעקײטּפַא ןייֵא זַאמרעגנוי ַא .ןיפ ַא ט פ ַאג
 .שיסור בלַאה רעכעה טדער .טאקַאװדַאלעקניװ א .ק א 5 נג

 ,ץעסוהעי ןופ טייוו םינ ,קעטדעטש ןיילק ַא ןיא ,הכונח רָאפיטמוק עטכישענ יד
 .קירוצ ניסיירד רהָאי ַא םימ





 .ןעטכייל ןעלגעיּפש יד .טעטכײלַאב םוג ,טצוּפעגסיוא ןעש .לֵאז ַאג
 לעקנאי ןײרַא טמוק ,ןעסיורד ןופ ,ריט רענעפַא ןיֵא ךרוד
 ףיוא םורא ךיז טקוק ,ט'שודיח'רַאפ ןהעטש טבײלב .ךַאטעּפ

 .ןןיילא ךיז וצ טדער .ןעטייז עלַא

 ןעפָא .ןטנעה יד ןיא שזַאגַאב ץטימו ך ַא ט ע ּפ 5 עקנ ַאי
 ןענערּב סע ...טנוה רענ'עגושמ ןייק ָאטשינ ,..רעיוט ןוא ריט
 ייב עיצַאנעמיל עצנַאנ ַא -- ןעּפמָאל עלַא ןעדנוצעגנָא ,..טכיל
 דובכ? .{שזאגַאב םעד ּפָארַא טזַאל} ..!בוט"םוי ַא ..!ּבוטש ןיא רימ
 .והּכ-ונ- ח -- ןעדערוצסיוא עלעטרעוו ַא ! בוטדםוי ַאזַא ...הּכונח
 -- ךעלטכיל-הּכונח ןעשטנעּב ןעדיא ? טינ סָאװ רַאפ ,יתיתכהמ
 טפאלק} ? םַאדַאמ ןיימ סאד זיא ואוו רַאנ ...ןעהערפ ךיז ןעמ געמ
 טשטיינק} ..!םַאדַאפ !{הקבר !עלעוויר .ןשיט ןיא ןעקעטש ן'טימ
 טואל רעו ..!טשינ טהעז עמ ןוא טשינ טרעה עמ .(סעצײלּפ יד םימ
 ןָאטוהט ,ּפמָאל םוצ וצ סָאד טגָארט ,לעטרַאק ַא םהעזרעד ,.רעטייוו ןהעג דיז
 -גיא תויתוא יד ףיונוצ טגעל רע סָאװ םיוק ,ילָאװַאּפ טנעייל ןוא ןעלירב יד
 אקעווער יד זיא רעוו ,,,?ַאנ - ווָאנ - ָאמ - יִל ַאק - עוו - ער, .(זייװגיצ
 ? טקעווער רָאג ןיוש יז טסייה !עלעוויר זיא סָאד ? אנוװַאנָאמיל
 ...? אנווָאּבייל ,םינּפַא ,זיא ַאנוָאנָאמיל ןוא ...ַאקעווער ןייז זָאל
 ...ךַאטער ַא ךַאטעּפ זיא -- ענעמיל ַא זיא בייל זַא ,תועמשמ יד
 -אפ-ַאֹּפ! .ןטנעיל) ?רעטייו םהעטש סָאװ ,ןצהעז רימָאל
 - אפ םיסָארּפ עשינרָאקַאּפ - ַאַּפ - ָאּפ הּכונח - ח - ח ויַאשטולסָאּפ
 ,םינּפַא ,סע טסייה ..."ויַאשט וקשַאשט ַאנ טַאװַאלַאשזַאּפ - ַאּפ
 ַא ףיױא ןעטעּב טזָאלעג ןעמ טָאה הּכונח דובּכל יוװ ,סיורנ ױזַא
 ?ייט לעזעלג ַא טימ הּכונח זיא ןתוחמ א רַאפ סָאװ ...ייס לעזעלג
 טָאה הּכונח דובּכל .סעקטַא? טקַאּב עמ ,גהונ ךיז ןעמ זיא הּכונח
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 -וצ טָאה וניּבר השמ ןוא ,סעקטַאל ןעסע ןעסייהעג הרוּת יד זנוא

 ..ןעטרָאק ןיא ןעלעיּפש טילָאװָאזַאּפ בוט-םוי ןענילייה םעד בעיל

 ַא םנעה יירד ןיא רעדָא ,גיצכעז-ןוא-סּכעז ַא ןעייווצניא ןעכַאמ

 .טדער רעצימע ןןיֵא ךיז טרעה} ..ששש ..סנייא-טרעדנוה:-ףנימ

 סָאװ ...קוק ס'רעטקָאד םעד זיא'ס זַא ,ןערעווש טנעמעג טלָאוװ'כ

 טסַאנ ַא ױזַא טאל; יצ 4 ןעוורענ רעדעיוו ? רעטקָאד רעד ָאד טוהט

 ...+ ייז ןעדער סָאװ ,ןערעה ןייז ןלעּב א טלָאװ'כ ...? הכונח דובּכל

 -ַאּפש ַא ךרוד ,ןעטרָאד ןופ ןוא ,עפַאש ַא ןיא ץיגרע ךיז ןעטלאהַאּב

 ןיא ָאטינ ןיּב ךיא תעשּב ,ָאד ךיז טוחט עס סָאװ ,ןעהעז ,עלעקניר

 ,הרבס ַא ןעוועג טלָאװ רעמָאט ! טהעג עמ ...ששש ...םייח רעד
 ףיז טקוק רעו ?עלעקניוו ַא ןיא ץיגרע ןעצעזוצ ַאד ךימ לָאז ךיא

 * עּפַאנַאק רעד רעטנוא ריז ןעטלַאחַאּב רעדָא .{זעטייז עלַא ףיוא םורַא

 שיט ן'רעטנוא ףרָאװ א ךיז רע טוהט ,ריט רעד ןופ ּפירקס ַא טרעהרעד רעֶו

 יד ןײראךעמוק סע ןוא ריט עטסנינעװניא יד ךיז טנעפע סע -- .שזַאנַאב ן'טימ

 טקירד רָאטקָאד רעד .ץירק א  רָאטקָאד ן'טימ ףאטעפ םטדאמ

 וי ' .{טנַאה יד רהיא

 יד ױזַא ריס רהיא טשטעווק סָאװ .ך אט עפ םַאד ַאמ

 {טפַאשטניירפטוג סיוא ,ױזַא טָאלג יצ ?רָאטקָאד סלַא ?טנַאה

 -טניירפטוג סיוא ,ױזַא טָאג .ץי ר ק ַא ר ָא ט ק ַא ד

 | ויי ...טפַאש

 רימ רהיא טנעז עשז סָאװ רַאפ .ך ַא ט ע פ ם ַא ד א מ

 ...1 שרעדנַא סיּפע דצמ יצ ,תונמחר דצמ ? טניירפ רעטונ אזא

 ,תונמחר דצמ יקַאט ,סנעטשרע .ץיוק ַא? רָאטקָא ד

 ,סנעטייווצ ,ןוא .,,ןַאמ ַא רַאפ ךַאטעּפ ַאזַא ןעּבָאה טפרַאד רהיא זַא

 | ...ךייַא ֹוצ עיטַאּפמיס ןיימ זיא

 רעד טימ ליומ סָאד םהיא טלעטשראפ) ךַא ט ע פ ם ַאד ַאמ

 -נעטשנַא ןייֵא ןיִּב ךיא זַא ,טינ טסעגרַאפ !טדערעג טשינ .ןטנאה

 פז | ..יורפ עניד

 רעד ןעגעק .{טנַאה יד שק ײ;1 ץי ר ק ַא 7 ר ַא ט ק ַא ד

 ...ןהעג טשינ ןעמ ןָאק ,םַאדַאמ ,רוטַאנ
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 רהיא טסייוו ןיוש רחיא טלָאז ןהענ .ךַאטעּפ םַאדַאט

 ...! ןיהואוו

 ןעכאמ ןהעג יקַאט ףרָאדַאבךיא .ץירק א? רָאט ק ָאד

 ,ךעלסיּב ֹוצ טקנערק ,ערה-ןיע ןייק ,םלוע רעד .ןעטיזיוו רָאּפ ַא

 8 ףיוא קעװַא ףיול ךיא .,קרַאטש ןוא םנוזענ רימ טייז ל?ייוורעד

 רימ ןעלעוו ,קירוצ ךיא םוק העש עּבלַאה ַא ןיא .עלייוו עצרוק

 .גיצכעז-ןוא-סּכעז ַא ןעייווצניא בוט-םוי דובּכל ןעכַאמ

 -טרעדנוה-ףניפ ַא ןעיירדניא רעדא .ךאט ע9פ םַאדַאמ

 ...? סנייא

 -ןא-סּכעז א רעסעב !ןײנ .ץירק ַא7ל רָא ט ק ַא ד

 רעד ןיא -- םאדַאמ יד .קעװַא טהעג רע !עידַא .ןעייווצניא גיצכעז
 .{ךַאטעּפ סיורַא טכירק שיט ןרעטנוא ןופ .ריט רערעדנַא

 טרעוו סָאד טָא .ןקיװצ ַא יו טור) ךדַאטעּפ ?עקנַאי
 בוט-םוי דובּכל גיצכעז-ןוא-סּכעז ןיא / ?ייט ?עזעלג ַא ןעפורעגנָא

 חור ַא טעוו סע ,רענייא רעטקָאי וד ,וצ-טראוו ,..  ייז ןעלעיּפש

 טלאהאב ךאטעּפ .גנולק ַא ךיז טרעה סע} !ןירַא דרע ס'נעטַאט ןייד ןיא
 .רעקײטּפַא רעד ןיל אט פ ַא נ ןעסיורד ןופ ןײרַא טמוק סע .שיט ן'רעטנוא ףיז

 .(ףאטעפ םַאדאמ יד -- ריט רערעדנַא רעד ןופ

 -םורא יז לי ,ךאטעּפ םַאדַאמ רעד ןעגעקַא טפפט}) ןיל ַא טפ ַאנ
 רהיא טָאה ?עטרַאק רעיא טיס !סַאדַאמ ,רושז ןָאּב .{זעשוק ןעּפַאח
 !ןעוועג היחמ טושּפ ךימ

 ןהֶא רָאנ .{דיז ןופ ּפָא םהיא טסיוטש} ך ַא ט ע 9 ם ַא ד ַא כ
 -רַאּפ טימ טרימופרַאּפעגנָא ױזַא ךיז רהיא טָאה סָאװ ...! טנעה
 .קײטּפַא ןייַא ןופ יו ,ךייַא ןופ טקעמש עס ? ןעמופ

 טקעמש םעד טימ ,טהעג עמ סָאװ םורַא .ןיל ַאט פַאנ
 ? רעסערפרענהיה רעיא זיא אוו = ,..ןעיכ

 ?רעסערפרענהיה רעסָאװ .ך ַא ס ע פ ם ַא ד ַא מ
 .רעטלַא רעײַא .ןיל אט פַאנ
 זיא רע ?רעטלַא ןיימ .ןטריטעַא) ד ַאטע9פ םַאד ַאמ

 ,..טלַא יוזַא טינרָאג
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 -ןָאּבמָאּב ַאזַא רַאפ ,קישטנָאטוּב ַאזַא רַאפ .ןילַאטּפַאנ

 .ןןעמענמורַא יז ?יװ) ..טלַאצ ןיוש רע ןזיא ,רהיא יוװ ,קישט
 ךייַא בָאה ךיא .ןּפָא םתיא טסוטש) ךד ַא ט עפ ם ַא ד ַא מ

 ..|טנעה ןהֶא :טגָאזעג לָאמ ןייא

 ַא רימ טנעז רהיא ןַא ,טסעגראפ רהחיא .ןיל ַא ט פַאג
 : ,..הבורק

 רעד ןופ רָאנ ,הבורק ַא יקַאט .ךַאטעפ ם ַאדַאמ
 ..ןעטייוו

 יו ,רעגרע רימ וצ טנעז רהיא .ןטנידעַא) ןילַאטּפַאנ
 ..ןערמערפ ַא וצ

 ַא וצ יוו .ןןעניוא יד ןיא םהיא טקק} ך ַא ס עפ םַא דַא ס

 ? סָאד רהיא טניימ ןעמעו ? ןעדמערפ

 ..ךיא ןיימ טנאװ יד .ןיל ַאט פ ַאנ

 ..טניימ רהיא ןעמעוו ,סייו ךיא .ך אט עפ ם ַאד ַאמ
 ַא ...אנקמ םהיא טנעז רחיא ,.,ץירקַאל רָאטקָאד םעד טניימ רהיא

 .(רעגניפ ן'טימ םהיא טזייוו} ...! רעג ,רעג ,רעג -- ךייַא ףיוא הוצמ

 -עזענ) !םַאדַאמ ,ראוס ןַאּב .ןטיזנורביעגנַא ןיל ַא טפ ַאנ
 .ןרהיא טימ ךיז טנעג

 {םייז .ןוָאנ רעד יב היצ א םהיא טהט} ךַאטעּפ סםַאדַאמס

 עמ ןַא ,טנייפ ּבָאה ךיא !ינַאּפ ,ךיז ייּב גיד'לודג ױזַא טשינ רָאנ
 ףעלזעלג וצ ןעקנירט עלייוורעד רימ ןעלעוו ,טמוק ...ךיז טזָאלּב
 , ...בוט-םוי דובּכל רימ ןעלעוו םעדכָאנ ,ייט

 .. גיצכעז-ןוא-סּכעז א ןעייווצניא ןעכַאמ .ןילַאטּפַאנ

 ןעייווצניא ןעלעפענ ךייַא זיא סָאװ .ךַאטעפ םַאדַאמ

 "טרעדנוה-ףניפ א ןעייררניא טינ סָאװ רַאֿפ .? גיצכעז-ןוא-סּכעז ַא
 ? סנייא

 -וא:סכעז א ןעייווצניא רעסעב !ןינ .ןילַאטּפַאנ

 ן'רעטנוא ןופ -- .קעװַא ןעהעג ײז} ..םַאדַאמ ,ךימ טנלַאפ ..גיצכעז

 .{רָאטעּפ ?עקנַאי סוױרַא טכירק שיט
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 ,טניירפ עטוג .ןרעײפ יװ טיױר) דַאטעפ ?עקנַאר
 -םּכעז א רעסעּב בוט-םוי דובּכל ןעליוו עלַא ןוא ,..? רָאנ םיבורק
 -טרעדנוה-ףניפ ַא ןעיירדניא רעדייא יו ,ןעייווצניא גיצכעזדןוא
 -טּכעז ַא ןעּבעג ךייא ?עוו'כ ?ןעטיידַאּב סָאד לָאז סָאװ ! סנייא
 ךייא ךיז טעװ זָאנ רעד ףיוא תוּכמ גיצכעז ןוא סּכעז --- גיצכעז-ןוא
 סע .שיט ץרעטנוא ךיז טלאהַאב דאטעּפ .גנלק א ךיז טרעה סענ !ןעצעז
 ףערעדנַא רעד ןופ .רעטצופעגסיוא ןײֵא ,קַאלנ טָאקַאװדַא רעד ןײרַא טמוק
 .ןךַאטעּפ םאדַאמ -- ריט

 !םַאדַאמ ,עינעטשטָאּפ ַאיִאְמ .ןסיפ יד טימ טראש} ק ַא 5 ג
 -רענ ערעײַא ..,? טנוזעג ןיא ךיז רחיא טעוועווטסוואושט ױזַא יו
 רעיא טניז ,ערעימ יניארק ָאּפ ,טעיָאקַאּפסוא ךיז ןעּבָאה ןעוו
 פָאז טָאג ... סענרָאט ףיוא ןערהָאפעגקעװַא זיא עקשַאקירַאטס
 ךָאװ ַא יּבשטָאח ןעיַאשזלָאדַארּפ ךיז ןעלָאז סעגרָאט יד ,ןעפלעה
 ...! יירד רעדָא ייווצ

 ךייַא טעוװ עשז סָאװ .ןשיטעשנ ד ַא 0 עֶּפ ם ַא ד ַא מ
 ...9 ןופרעד ןעמוקסורַא

 -ירַאטס םעד ,ָאד םהיא ןעמ ףרַאד סָאװ .םינרָאג .ק ָא 5 ג
 ! אי ? ןענערפ טלָאװעג ךייַא ךיא ּבָאה סָאװ ,יטַאטסק ...9 עקשַאק
 טעוו ןעוו ... עינַאשטשעװַאז ענווָאכוד רעד םימ ךיז טרעה סָאװ
 ...? ןעשטעּפזעבָא ךייַא רע

 טשינ ליו רע !ךא .ןגיטעמאו ךד ַא ט עפ ם ַא דַא מ
 ...ןעהעז טשינ ,ןערעה

 ?ןאקטָא ענלַאּפ ַא ?ילעשזואעינ .ןדיילטימ טימ} ק א 5 ג
 ? ענישטירּפ יד זיא סָאװ
 טָאה רע סָאװ ,זיא ענישטירּפ יד .ך א ס עּפ ם ַא ד טמ |
 ...ןעמ טּברַאטש ,רע טגָאז ,האווצ ַא ךָאנ ...האווצ ַא ןעביירש ארומ

 ,טנעז רחיא !םַאדַאמ ,ךימ טעיאילװידוא רהיא .ק ָא ל ג
 -נייַא ךיז טזָאל ןוא --- ענישטשנעשז ענלעטידוסזַאר ַא ,ךיז טכַאד
 -ירַאטס רעיא זַא ,טסייוו רחיא ! ןעטסָאּפולג עכלעזַא ןעדער
 -ניא םעדייא ן'טימ רעטכָאט יד וצ-טמענ ,ּברַאטש ַא טוחט עקשַאק
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 ,עיטיניווזיא ,ס ּורַא ןעמ טלעטש ךייַא ןוא ,יקשטָאטינ ָאד ,ןעצנַאנ

 | | | | ..{ גייפ ַא
 -ַאֹּפ רימ ךָאד טמוק לעטרעפ ַא .ך ַא ט עפ ם ַא ד ַא מס

 | יב | | | ...ונָאקַאז

 רהיא טסייוו --- ?עטרעפ ַא ךייַא טמוק ונָאקַאזדָאּפ .ק ַא 5 ג)
 ,טפלעה טָאנ זַא ,טסייה סָאד ,עקשַארדנַאק ַא טּפַאח רע זַא ?ןעוו
 עינ ,רעמָאט רָאנ ...טכירעגמוא ,ָאנּפַאזעינוװ קעװַא טברַאטש רע
 ,עינַאשטשעװַאז ענווָאכוד ַא ךָאנ רעהירפ ןופ רע טָאה ,ךָאּב יַאד
 ...! ןַאירד ָאלעיד זיא ַאדנָאט ,סע טסייה האווצ ַא

 ..הצע ןייֵא ָאד זיא וצרעד .ךַאטעּפ םַאדַאמ
 ,ןילַאטפַאנ רעקייטּפא םעד ןעטעּב ?רעמירּפַאנ .ק ָא 9 ג |
 ? רעסַאוװ-רעטיּב טימ קאישימ עיצרָאּפ א ןעּבעגנייֵא םהיא לָאז רע

 ,עגושמ טנעז רהיא .ןוא םהיא טקק) ךַאט ע9פ םַאדַאמ

 | .{ּפָא טעוט} ? תעדירסח יצ

 ַא טכַאמעג ,טעיטושעג ּבָאה ךיא ! אקנעשוד .ק ָא ? ג
 : | / .עקשעימסַאנ

 טמענ סעקשעימסַאנ עכלעזַא רַאפ .ךַאט עפ ם ַאד אמ
 ? רהיא טסייוו סָאד ...געוו םעד רימ ייּב ןעמ

 ריז ריִמָאֿל ,עיטיניווזיא .ןטנַאה א סיוא רהיא טהיצ) ק ַא 5 ג

 .ןשוק ַא ןעקנעש רהיא ליװ} !}ןערימָאּפ

 טגעמ ןעמעש ,עפ .ןמִא םהיא טסיטש) ךַאטעּפ םַאדַאמ
 | ..! ּבייוו ַא ךָאד טָאה רהיא -.ךיז רהיא

 ןייא רעיא רַאפ רעּבייו ןהעצ הרּפּכ א .ןטנַג1 קָאלנ

 | | | | !רַאילנזוװ
 רעד טציז ןעטרָאד ..ששש .ך אט ע 8 םַאדַאמ

 רימ .ייט ךעלזעלנ וצ ןעקנירט רימ ןעלעוו ,טמוק !רעקײטּפָא
 | ...טלעוו רעד ףיוא הּכונח סיּפע טנייה ךָאד ןעּבָאה

 ןעכַאמ ,ויַאשטולס ומָאטע ַאּפ ,רשפא רימ ןעלעו .ק ָא ? ג
 - ? ניצכעז-ןוא-סּכעז א ןעייווצניא
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 ןעייווצניא עלַא ייז ןעליוו שֵָארּב .ךַאט עפ סם ַאדַא מ
 -טרעדנוח-ףניפ ַא ןעיירדניא טינ סָאװ רַאפ ...! גיצכעז-ןוא-סּכעז ַא
 ? סנייא

 זַאר ושטַאיסיט ןיא סע -- ,יליטניוו .ןױאנ רהיא טהענ קָאלג
 ץרעטנוא ןופ -- .ּפָא ןעהעג ײז} !{גיצכעז-זוא-סכעז ַא ןעייווצניא רעסעּב
 .ןךַאטעַּפ סיורַא טכירק שיט

 .ןעלַאּפ רעד טימ סייװש םעד ךיז טשיו ךַאטעּפ ?עקנַא'י
 ןעּבעג ..!טניירפ עטוג ...!דָאּבציװש ַא ןענאטשעגסױא !ופ
 ..!ןענ'השרי ךימ ...!ןערעװ רוטּפ רעניימ ןעליוו ,.,.{ תוצע
 ןוא האווצ ַא ךיא ביירש גָאט ןעגידנעגרָאמ ...! תורוכּב טימ תוּכמ
 ,ןיוש ךיא העטשרַאפ דניצַא ..,! רעטכָאט רעד ןעצנַאגניא ּפָא-גָאז
 סָאװ וצ  :טגָאזעג רעּבָא רימ טָאה עס ...! ךיז םוהט ָאד סָאװ
 ../? םַאדָאמ עננוי ַאזַא ךָאנ ןוא ?םַאדַאס ַא ךייַא גיוט
 !רענייא ךַאטעּפ !רַאנ רעטלַא .ןןרעטש ןיא טטאּפ 8 ךיז טוהט רענ
 -נָא ...1 רעטלע רעד ףיוא טלָאװרַאפ ריד ךיז טָאה "םַאדַאמ, 8
 -ּפַא !םיריוטקָאד ! טניירפ עטוג טימ פוטש עלופ ַא ןעּבירטעג
 -םוי דובּכפ ליוו ייז ןופ רעדעי ןוא !ןעטַאקָאװדַא ! סרעקייט -

 לָאמ גיצכעז ןוא םּכעז ! גיצכעזדןוא-סּכעז ַא ןעייווצניא אקוד בוט
 ..טהעג עמ ...ששש ...! ןעטַאטערעּפ ס'נעטַאט רעייַא ןיא חור א
 םאדַאמ יד ;עלַא ןָא ןעמוק סע .שיט ןרעטנוא קירוצ ךיז טלַאהַאב רע}
 רַאטקָאד ךיוא ןוא טאקַאװדַא רעד קָאָלג ,ןילאטּפַאנ רעקײטּפַא רעד ,דטטעּפ
 ,שיט םורַא ךיז ןעצעז רעיפ עלא .ןעסיורד ןופ ןיירט טמוק רעכלעוו ,ץירקַאל
 ,{סיפ יד סיוא ןעהיצ

 ףעד .ןןעמעלא וצ .טנעה יד טבײרר ץירקַאל רָאטקַאד
 סאו .{טַאדַאמ רעד וצ) ..דעלפיב וצ טקנערק ,ערה-ןיע ןהָא ,םלוע
 סיּפע זיא'ס .? עלעקנעב-סופ ַא ,שיט ן'רעטנוא ךייַא ייּב ָאד זיא
 ...ךייוו

 ..ךאז עכייוו ַא סיּפע ךיוא להיפ ךיא .{ןי 5 ַא ט פ אנ
 ..רָאיװַאק ַא ןייז ףראד סע זַא ,עיַאנַאלַאּפ ךיא .ק ָא ? ג

 ..|טינ טחעטש טייצ יד ,ַאדָאּפסָאנ ,ָאקַאנדָא
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 .ןעלעיּפש ןַאזלַא .ןועטרַאק טשאטנ ךַא טע פ םַאד ַא מ

 הּכונח בוט-םוי ןענילייה םעד דובּכל רעיפ עֶלַא ,סָאד טסייה ,רימ

 .-. ןַאװלָאּב ַא טימ , ןעפורעננָא סע טרעוו ? סנייא-סרעדנוה-םניפ ַא

 -- טסעומשעג ךָאד ןעּבָאה רמ .ץירקַאל רָאטקָא ד

 | | ..! גיצכעז-ןוא-סּכעז ַא ןעייווצניא

 רימ זַא ,ןעייווצניא סע ךיז טקישעג יו .ןיל ַא ט פ ַאנ

 ...1 יירד ןענעז

 ןעּבעג ךייַא ?'כיא --- עיטיַאשולסָאּפ !ַאדָאּפסָאג .ק א ? ג

 -טיא זָאל .טערָאװטעילװָאדוא ןייז עֶלַא רהיא טעװ ,טעיוװַאס א

 -ניא עקשויַאיזָאח רעד טימ ןעלעיּפש ידערעשטָא ָאּפ זנוא ןופ רעכיל

 ...רעטשרע רעד ןייז לעװ ךיא = ...גיצכעז-ןוא-סּכעז ַא ןעייווצ

 ןאוו ןוא ? רחיא סיּפע סָאװ .ץי ר ק ַא5 ר ַא ט ק ַא ד

 ?ך י א ןיּב
 שיט ן'רעטנא ןפנ ?ךיא ןיּב ואו וא .ןילַאטּפַאנ

 "סיוא ןיֵא ,רענעטַארטעצ ַא ,רעטשטיינקעצ א ,ךאטעפ לעקנַאי סיױורַא טכירק

 .{רעטרימשעג

 ...11?ךיא ןיּב ואװןוא .ךַאטעּפ ?לעקנַאי

 טלַאפנ !טוג טינ רימ זיאס !ךַא .דַאטעּפ םאדַאמ

 | | ,ןטניוטשרעד ןעביילב עֶלַא .תוטלח

 סָאװ ?ונ .ןץירקאל רַאטקַאד םצו ך ַא טע פ 5 עקנַאי

 ...! רעטקָאד ַא ךָאד טנעז רהיא ...ט'שלח םַאדַאמ יד ? רהיא טנייוװש

 ...! רעסעפָארּפ ַא
 ןילַאטּפַאנ .ןרעקײטּפַא ץפיוא טזײװװ ץירקַאֿפ רָאטק ַא ד

 ןעגנערּב קיײטּפַא רעד ןיא ךיז וצ ןוהט ףיול ַא טעוװ רעקיײטּפַא רעד

 + רעד ..ןעטנעיצַאּפ עניימ וצ ןהעג ףרַאד ךיא ...לערוטסקימ ַא

 .ןריט רעד וצ דיז טקור} ...טקנערק ,ךימ רהיא טהעטשרַאֿפ ,םלוע

 ןעּבעגסױרַא טינ ךיא ןָאק טּפעצער ַא ןהִא .ןיל ַאט פ ַאנ

 .ןריט רעד וצ דיז טקור} ..ןערוטסקימ ןייק

 -יטּפַא רענעש ַא !רָאטקָאד רענעש ַא ,ָאקַאנדָא .ק ָא  ג

 -יווזיא ,םעשטָארּפו ...! ןעסורט עטוג עדייּב טנעז רהיא ! רעק
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 ...םייהַא ןעשעיּפס ףרַאד ךיא ...טינ טייצ ןייק ּבָאה ךיא -- עיטינ
 .ןריט רעד וצ ךיז טקורנ

 ?םייהַא טעשעיפס רהיא ?ױזַא .ךאטעּפ לעקנַאי
 ניצכעז-וא-סּכעז ַא ןעייווצניא ןוא ?טינ טייצ ןייק טָאה רהיא
 יד ןיא ךייַא תוּכמ גיצכעז ןוא סּכעז ? טייצ עלַא רהיא טָאה
 רעייַא ןיא חור ַא לָאז לָאס גיצכעז ןוא סּכעז !םירזממ .רענייּב
 !!!ןעטַאטערעּפ ןעטַאט ס'נעטַאט

 .גנ אה רָא פ




